VERSLAG
VAN DE STUDIECONFERENTIE

CRISIS EN VERZORGINGSSTAAT
gehouden op 20 oktober 1984
in het Berghotel te Amersfoort

W ETEN SCH A PPELIJK INSTITUUT VO O R HET CDA

Meer moralistische waarden als 'initiatief',
heid',

'verantwoordelijk

'loyaliteit' en 'solidariteit' zouden wel weer eens

herijkt kunnen worden en op moderne wijze nieuwe geldigheid
verwerven. Maar ook is het mogelijk dat aspecten van het type
amoralisme -'passiviteit',
(familisme),

'gerichtheid op eigen kleine kring'

'desinteresse'- zullen toenemen. Het zou in de

post-verzorgingsstaat wel eens zo kunnen zijn dat de elementen
van alle drie de typen ethos zorg dragen voor een systeem van
morele check-and-balances

dat een bevredigende ruimte laat

voor de grote verworvenheden van de verzorgingsstaat der jaren
zestig en zeventig, te weten verdraagzaamheid en maatschappelijke
rechtvaardigheid. Maar om te voorkomen dat u mij toch nog voor
een dominee van de verzorgingsstaat gaat aanzien, haast ik mij
met dankzegging voor uw aandacht deze korte voordracht te
beëindigen.

V.l.n.r.: de heren Tellegen, Zijderveld, Oostlander en Klapwijk.

DEILLUSIE VAN DE VERZORGINGSSTAAT EN DE DREIGING VAN
DE TECHNOLOGIE
door: professor dr. J. Klapwijk
Economen, politcologen en maatschappijdeskundigen breken zich
tegenwoordig het hoofd over de vraag wat er toch schort aan
ons maatschappelijk bestel.
Alom heerst het besef dat ons land, onze verzorgingsstaat, in
een diepe crisis verkeert.
In zulk een situatie is er bezinning nodig op de aard en
oorzaak van deze crisis. Wie in het oerwoud verdwaalt moet
zien te achterhalen waar hij zich bevindt, wil hij zich een
weg kunnen kappen naar de bewoonde wereld. In wat voor een
oerwoud is de Nederlandse samenleving 40 jaar na de bevrijding
terecht gekomen?
In wat voor crisis verkeren wij?

Het eerste antwoord dat op deze vraag gegeven wordt luidt:
De crisis is van een economische en sociaal-economische aard.
Dit antwoord ligt voor de hand.
De meest in het oog springende symptomen van het feit dat het
goed fout zit met de Nederlandse samenleving zijn immers de
gigantische reserve-armee van werklozen en de gigantische
kosten van een uitgedijde verzorgingsstaat.
In zulke sociaal-economische analyses betreffende de crisis van
de verzorgingsstaat tref je meestal deselfde hoofdelementen aan.
- We zitten met een uiterst omvangrijk staatsapparaat, log en
inefficiënt.
- We kannen met een verstarring van de markt, waaronder de
arbeidsmarkt.
- We missen, gegeven de internationale economische recessie, een
flexibel reagerende industrie, gebaseerd op een technologisch
gezonde infrastructuur.
- We hebben een indrukwekkend stelsel van sociale zekerheid,
opgebouwd in goede dagen, maar onbetaalbaar in kwade dagen.

-
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- En tenslotte, we bekostigen sinds jaar en dag ons hoog
niveau van lonen en sociale uitkeringen op nogal oneigen“
lijke manieren, t.w. door de rendelenten van bedrijven
systematisch te drukken, door de financieringstekorten van
de centrale overheid ongegeneerd te laten oplopen, als ook
door het aanwenden van toevallige aardgasbaten.
Mentale_cris is
Naast dergelijke sociaal-economische analyses, die meestal
meer met elkaar overeenstemmen in het stellen van een diagnoc :•
voor de zieke patiënt dan in het aandragen van een therapie,
tref je tegenwoordig ook een ander type analyses aan,- analyses
in cultuurpsychologische zin.
Vele vragen zich namelijk af - ik merk dat vooral in christe
lijke kring - of de crisis van de verzorgingsstaat niet in
een breder kader geplaatst moet worden, of deze crisis niet
ook samenhangt met religieuze ontwikkelingen en sociaal-psycl
logische ideeën en verwachtingspatronen, zoals die zich de
laatste twintig jaar onder de bevolking steeds duidelijker z
gaan aftekenen in termen van secularisatie, streven naar
mondigheid, ik-cultuur.
Terecht herinnert men eraan dat veie beleidsbeslissingen die
in de afgelopen decennia op sociaal-economisch niveau genome
werden, verweven zijn bepaalde culturele opvattingen over de
doelstellingen van ons maatschappel jk bestel.
Ik vind het CDA-rapport Werkloosheid en de crisis in onze
samenleving en daarnaast ook de zojuist verschenen bundel
Waar staat de staat?

van het Concent van christelijk-social.e

organisaties voortreffelijke voorbeelden van zo'n dieper gaan
cultuurpsychologische bezinning.
Uiteraard zijn dergelijke analyses, gericht op de belevings
wereld van mensen, niet zo gemakkelijk "hard" te maken en du:
altijd ietwat subjectief bepaald.
Toch is het doenlijk om ook binnen dit perspectief een aan:a‘
hoofdelementen naar voren te schuiven.
Allereerst moet dan genoemd worden de nog steeds aanhoudende
ontkerstening van het Nederlandse volk on, meer algemee . hei
wegvallen van levensbeschouwelijke verbanden en zingoven e
cr i -ntor i gsk.aders .

Dus verdwijnt er ook veel roepingsbesef, het besef een
bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke
totaliteit.
Hiermee hangt vervolgens samen een verlies aan groepsdiscipline.
Het ethos van de arbeid slijt uit, normen en waarden
lijken een kwestie van subjectieve voorkeur, argwaan
jegens alle sociale instituten steekt de kop op en de
enkeling voelt zich teruggeworpen op zichzelf.
Dit is een trend die slechts af en toe onderbroken wordt
door het oplichten van bredere idealen, in de studenten
beweging, de kraakbeweging, de milieubeweging, de vrouwen
emancipatie en de vredesbeweging, massaal maar vaak weinig
georganiseerd en dus weinig verplichtend.
Wat er tenslotte voor deze levensbeschouwelijke desoriën
tatie en maatschappelijke vrijblijvendheid in de plaats
treedt, is zeer verschillend van gehalte en wordt in een
bepaald jargon aangeduid met nogal vage termen als indivi
dualisering, consumentisme en staatsafhankelijkheid.
Een van de meest rake omschrijvingen van de mentaliteit van
de moderne "consumer's society" las ik in het rapport Van
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaarschappij;
"Nog niet zo lang geleden moest er een zekere gêne over
wonnen worden, om verlangens en eisen ten opzichte van
de overheid te formuleren.
Dat betekende immers een bevestiging van eigen onver
mogen om daarin te voorzien.
Maar dit beeld is inmiddels grondig gewijzigd: niet de
steller van de eis wordt gevraagd naar het waarom van
zijn eis, maar de overheid moet uitleggen waarom er niet
aan voldaan wordt" (p.33).
Men moet bij mij niet aankomen met de dooddoener dat zulke
mentaliteitsveranderingen gewoon afhankelijk zijn van de
sociaal-economische factoren die we eerder opmerkten, alsof de
uitbouw van een gecentraliseerde verzorgingsstaat een
individualistische, staatsafhankelijke consumenten-

mentaliteit eenzijdig zou hebben uitgelokt
Bovengenoemd citaat brengt immers treffend onder woorden
dat ook het omgekeerde waar is.
Het consumentisme daagt ook de politiek uit.
Regering, parlement, politieke partijen en wat dies meer
zij staan al jaren onder pressie van de publieke opinie
om bij het uitstippelen van sociaal-economisch en welzijns
beleid te voldoen aan een niet te stillen consumptie-vraag,
de materialistische gelukshorizon (om niet te zeggen, de
heilsverwachting) van miljoenen mensen.
Anders gezegd, beleid en mentaliteit hebben zich aan elkaar
opgetrokken, ze hebben elkaar aangemoedigd bij de uitbouw
van een gecentraliseerde verzorgingsstaat.
Ook deze mentaliteit is in een crisis terecht gekomen.
De honger naar steeds meer welvaart, steeds meer voor
zieningen, lijkt niet te stillen.
De verzorgingsstaat blijkt niet te voldoen, niet te kunnen
voldoen aan vigerende verwachtingspatronen.
Integendeel, hij wekt verwachtingen, hij maakt steeds
nieuwe noden manifest.
Alsof de staat de laatste traan zou kunnen drogen...!
Deze mentale crisis is ineens acuut geworden, nu de last
van de collectieve voorzieningen als maar zwaarder gaat
drukken op de schouders van de Nederlandse staatsburger.
Bevolkingsgroepen dreigen zich tegen elkaar te keren, rijken
tegen armen, werkenden tegen werklozen enz.
Kortom, in de mens ontwaakt de wolf, de gier, de hamster.
Een ieder claimt voor zich voorzieningen, maar kosten worden
omzeild, afgewenteld, doorgeschoven, zo niet ontdoken.
Politiek-filosofische crisis

Onze vraag was: In wat voor een crisis verkeren we op dit
moment met ons maatschappelijk bestel?
Kunnen we volstaan met te wijzen op een serie sociaaleconomische ontwikkelingen in bond met een serie mentali
teitsveranderingen?

Dat zou, dunkt me, vreemd zijn.
Immers, mentaliteit zet zich toch niet zomaar om in sociaaleconomisch beleid?
In Nederland regeert toch niet de straat of zoiets wazigs
als de "publieke opinie?"
Neen, tussen de warrige en vaak onbestemde gevoelens van het
volk en het concrete, sociaal-economische beleid van de cen
trale overheid ligt de oordeelsvorming van politieke partijen,
parlement en andere overlegorganen.
Christen-democraten stellen graag dat hun handelen wordt
ingegeven door beginselen of, zoals het CDA tegenwoordig zegt,
door een "politieke overtuiging". Wat is de plaats van die
politieke overtuiging in ons plaatje van de verzorgingsstaat?
Hoe hebben politieke visies en filosofieën ingewerkt op de
crisis van ons maatschappelijk bestel?
Eerlijk gezegd, zit ik voor mezelf al jaren met deze vraag.
De drie hoofdrichtingen in de vaderlandse politiek de sociaaldemocratie, de christen-democratie en het liberalisme profi
leren zich tegenover elkaar in zeer uiteenlopende politieke
filosofieën en beginselverklaringen.
Hoe ter wereld is het dan mogelijk dat de grote politieke
partijen in Nederland zich toch in wisselende regeringscoalities
hebben gegeven aan de uitbouw van de sociale welvaartsstaat
alsof het zou gaan om een gemeenschappelijk project?
Na de jaren vijftig, de jaren van wederopbouw en economisch
herstel, werd de verzorgingsstaat in de steigers gezet en dat,
laten we wel wezen, zonder veel fundamentele discussie.
Ik heb wel eens gezegd, de enigen die vanaf de jaren zestig in
het parlement indringend hebben gewaarschuwd en consequent
hebben afgehaakt en dus ook metterdaad schone handen hebben
zijn Abma, Jongeling en Koekoek geweest.
Voor de rest is de principiële discussie opzij gezet en werd er
gekibbeld over de hoogte van premies en uitkeringen.
Hoe is dit eigenlijk mogelijk geweest?
Met een zekere gretigheid heb ik dus gegrepen naar het eerder
genoemde CDA-rapport over Werkloosheid en de crisis in onze
samenleving.
De ondertitel luidt immers veelbelovend: De samenhang tussen
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economie, cultuur en politiek.
Deze belofte wordt echter niet waargemaakt. Hoe de
onderscheiden politieke visies zouden kunnen samen
hangen met de economische en mentale crisis komt niet
uit de verf.
De liberalen krijgen een veeg uit de pan, omdat ze het
economiseren van de samenleving in de hand hebben gewerkt.
De socialisten krijgen een sneer omdat ze het consumeren
en nivelleren niet hebben gekeerd. En dan wordt vragender
wijs gesuggereerd dat van dit soort politieke opties
"krachtige impulsen" zijn uitgegaan naar de levensstijl van
economisme en consumentisme vp.32). Wat er ondertussen van
de christelijke politieke partijen is uitgegaan, blijft in
nevelen gehuld. Ik noem zo'n bladzij een zwakke stee in een
sterk verhaal.
Nogmaals, willen we ooit enige greep krijgen op de momentane
crisis, aan zullen we haar op zijn minst moeten kannen
situeren.
Laat ik proberen een aanzet te geven tot .zo’n politiekfilosofische analyse.
Ook hier gaat het uiteraard slechts om hoofdelementen,
elementen die in de Nederlandse samenleving betrokken dienen
te worden op het voorhanden verschil van politieke visies.
Ik stei dan de vraag: Wie heeft er eigenlijk het meest zijn
stempel kunnen zetten op het concept van de uitgebouwde
verzorgingsstaat, het liberalisme, het socialisme dan wei
de christen-democratie?
Het_socialisme_en_het_prgbleem_yan_mens en werk

Vermoede!ijk zal menigeen zeggen, dat onze overbelaste
verzorgingsstaat toch wel grotendeels produkt is van de
socialistische visie op mens en maatschappij.
Als het immers waar is, wat sociaal-democraten graag be
weren, dat de enkele mens zich eerst realiseert binnen het
geheel van de volksgemeenschap en dat die volksgemeenschap
op haar beurt zich profileert in een staat die verdeelt en
toedeelt, een staat die sturend ingrijpt in het spel van

maatschappelijke krachten om allerlei vormen van sociale
ongelijkheid (in kennis, arbeid, inkomen en macht) op te
heffen conform de beginselen van gelijkheid en solidariteit,
— ik herhaal, als dat het doel is waarnaar wij streven, ja
dan lijkt de hedendaagse verzorgingsstaat vervulling te zijn
van een socialistische wensdroom.
De staat die wij thans kennen omgeeft de enkele mens immers
van wieg tot graf. Deze staat stuurt de sociaal-economische
processen. Eigendomsverhoudingen zijn grotendeels gedemocra
tiseerd, loonsverhoudingen zijn grootscheeps genivelleerd.
Wat wil je nog meer?
Wel, ik denk dat velen in de Partij van de Arbeid niettemin
ambivalent staan tegenover de huidige verzorgingsstaat.
Ik denk dat deze staat hun uit de hand gelopen is en princiPiëel niet langer spoort met de socialistische maatschappij
visie .
De schoen wringt m.i. met name op het punt van mens en werk.
Niet voor niets heet het recente rapport van Van Kemenade c.s.
Om een werkbare toekomst.
Een partij die spreekbuis wil zijn van de arbeidersbeweging maar
ziet dat onze verzorgingsstaat een enorme uitstoot van arbeids
plaatsen oplevert als ook een enorm verlies aan arbeidsethos en
arbeidservaring, die moet wel concluderen dat de gegeven ver
zorgingsstaat uit de rails gelopen is.
Binnen zo'n partij moet men wel reageren met zoiets als een
beleidsplan voor volledige werkgelegenheid, door het invoeren
van een 25-urige werkweek in een tijdsbestek van tien jaar, al
vergt een een ander een drastische sturing van de samenleving.
Om kort te gaan, de verzorgingsstaat die wij in Nederland kennen
is niet simpel te schetsen als een socialistisch geestesprodukt.
Het liberalisme en het ideologisch monsterverbond met de
socialisten
Hoe verhoudt zich de politieke visie van de liberalen tot de
verzorgingsstaat? Liggen de kaarten hier niet geheel anders?
Staat de liberale mensbeschouwing, gericht op persoonlijke
vrijheid, individuele zelfontplooïng en ondernemingsgeest niet
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haaks op het concept van de gecentraliseerde, om niet te
zeggen, gecollectiveerde, welvaartsstaat?
Inderdaad dat lijkt zo.
Toch komt het me voor dat óók liberalen in eerste instantie
garen hebben weten te spinnen bij de uitbouw van de verzorgings
staat .
Om te beginnen, het stelsel van ondernemingsgewijze produktie is
van meet af in tact gelaten.
En voorts, dit kapitalistische stelsel werd weliswaar onderworpen
aan allerlei politieke interventie en regelgeving ten gunste van
sociaal beleid en collectieve voorzieningen, maar moderne
liberalen willen in dezen open-minded zijn, praktisch en prag
matisch .
Bovendien had de medaille een onverwachte keerzijde.
Welvaartspolitiek stuwde de arbeiders in de richting van de ge
goede burgerij. Ook mentaal!
De welvaartsverdeling en de hieruit resulterende economische
onafhankelijkheid van de doorsnee=»burger bleken een vruchtbare
voedingsbodem voor de groei van de hedendaagse "ik-cultuur".
Wie had dat gedacht ten zijde van John Locke en Karl Marx, van
Thorbecke en Troelstra!
De 20-eeuwse verzorgingsstaat laat zien dat een collectivistische
maatschappijvisie als van de socialisten én een individua
listische maatschappijvisie als van de liberalen het eigenlijk
wonderwel met elkaar kunnen vinden in tijden van hoog-conjunctuur.De ik-cultuur gedijt als subcultuur omdat en zolang de
financiële zorgen en sociale verantwoordelijkheden van de indivi
duele burger afgewenteld kunnen worden op de brede rug van de
welzijnsstaat.
Ik noem dit het ideologisch monsterverbond van liberalen en
socialisten.
De rug van de staat buigt angstig door onder de gemeenschappe
lijke lasten.
De reactie is min of meer voorspelbaar: er wordt niet een beroep
gedaan op nieuwe vormen van gemeenschapszin.
Integendeel, het onlangs vanwege de Teldersstichting gepubli
ceerde rapport Grenzen aan de sociale zekerheid zegt met zoveel
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woorden dat de huidige verzorgingsstaat moet worden prijs
gegeven en vervangen door een "waarborgstaat", waarbij de staat
slechts zorgt voor een "vangnet" (een sociaal minimum op bij
standsniveau) voor al wie uit de boot valt.
Ik wil maar zeggen, ook de politieke filosofie van de liberalen
t.a.v. de verzorgingsstaat is tweeslachtig, meer praktisch dan
principiëel bepaald.
tel j_2ke_of_e vangel isch-r ad icale_politiek?

Ook christen-democraten hebben in steeds wisselende coalities
en kabinetten bijgedragen aan het concept van de uitdijende
verzorgingsstaat.
Toch geldt m.i. ook van hen dat ze tot op heden veelszins ambi
valent zijn geweest in hun houding t.o.v. dit concept.
Dat heeft niet in de eerste plaats van doen met de problematiek
van liberalen en socialisten, de problematiek van individu en
gemeenschap maar, als ik het wel heb, met het probleem van
christelijke politiek dan wel evangelisch-radicale politiek.
Toen in de jaren zestig de verzorgingsstaat gestalte kreeg,
begonnen tegelijkertijd vele gelovigen vraagtekens te zetten bij
de traditionele staatkundige beginselen van christelijke politiek
t.w. de beginselen van "subsidiariteit" en "soevereiniteit in eigen
kring", - Het CDA spreekt tegenwoordig in globale termen over de
"gespreide verantwoordelijkheid" van de staat en andere samen
levingsverbanden (huwelijk en gezin, school en kerk, bedrijf en
onderneming etc.).
Zou niet bij zulk een eigen verantwoordelijkheid van sociale
kringen de sterkste winnen?
Zou niet de commercie after all met de cultuur aan de haal gaan?
Katholieken en protestanten voerden plotseling het pleit voor
"evangelisch-radicale politiek".
Hieronder verstond en verstaat men de uitdrukkelijke poging om
m.b.t politieke machtsmiddelen verdrukten te bevrijden en gebroken
menselijke verhoudingen te helen.
Binnen de publieke rechtsorde van de staat moesten de contouren van
Gods koninkrijk zichtbaar worden gemaakt.
Kennismaking met politieke theologie en bevrijdingstheo
logie leert, dat hier allerlei voetangels en klemmen liggen.
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Eén ding zal echter duidelijk zijn.
Wie het Godsrijk en de publieke rechtsorde zo recht
streeks op elkaar betrekt als evangelisch-radicalen
voorstaan, voor die is de verzorgingsstaat nog maar
een mager begin van Sjaloom.
Als men dus binnen het CDA tegenwoordig constateert
dat de verzorgingsstaat uit de hand gelopen is en moet
worden ingeperkt, dan lijkt dat misschien te sporen
met een grotere spreiding van verantwoordelijkheid maar
het is voor de meer radicalen nagenoeg onverteerbaar.
Nogmaals, ook christen-democraten staan ambivalent tegen
over de verzorgingsstaat.
Welke conclusies vallen er nu te trekken uit zulk een
politiek-filosofische analyse?
Ik concludeer om te beginnen, dat liberalen, socialisten
en christen-democraten elk voor zich in hun politieke
filosofie moverende redenen hebben gevonden om het grote
na—oorlogse bouwwerk van de verzorgingsstaat in eerste
instantie te ondersteunen.
Ik concludeer vervolgens dat de medewerking die in het
verleden verleend is door socialisten sterk principiëel bepaald
was, dat de liberale medewerking veel meer praktisch en
pragmatisch was, en dat de medewerking van christen
democratische zijde voortvloeide uit een verdeeld principe
en bleef hangen aan een sterke aarzeling hoe geloof en
politiek verbonden dienen te worden.
Tenslotte concludeer ik, dat bij dit grote maarschappelijke
bouwsel uiteindelijk geen enkele richting de buit heeft
kunnen binnenhalen en dat de gecentraliseerde verzorgings
staat noch een socialistisch noch een liberaal noch een
christen-democratisch gezicht gekregen heeft.
We staan hier al met al voor een heel merkwaardige consta
tering .
Politieke partijen hebben zich zonder veel moeite gegeven
aan het concept van de verzorgingsstaat.
En het concept is de politici vervolgens moeiteloos uit de
hand gelopen.
Kennelijk is het zo dat ook politieke filosofieën en
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ideologieën niet altijd het laatste woord hebben en
onbewust op sleeptouw genomen kunnen worden door nog
iets anders, door mechanismen en automatismen die nauwe
lijks bespreekbaar zijn, laat ik zeggen, door een anonieme
dieptestructuur in de samenleving.
2ë_tgchngcratische_cris is

Dat er zoiets onbenoemds en onbekends in de samenleving werk
zaam zou kunnen zijn als een dieptestructuur, een soort
systeem-automatisme, schoot me te binnen toen ik dit najaar
weer in de dagbladen de advertentie zag met een oproep aan de
z.g. "meerjarige echte minima" om zich te melden voor een
eenmalige uitkering.
Me dunkt, deze "meerjarige echte minima" zouden troetelkinderen
moeten zijn in een echte verzorgende staat.
In werkelijkheid zijn deze medemenzen grotendeels onbekend,
worden ze schandelijk vernoemd naar hun minimum-inkomen en gaat
de discussie erover of zij niet ook volgend jaar moeten blijven
inleveren op grond van "systeem-afspraken".
Laat me een ander incident in herinnering roepen.
Toen onlangs in een interruptiedebat in de Tweede Kamer
Meindert Leerling de minister-president vroeg of het moreel
verantwoord is de hoogst-betaalde ambtenaren een koopkrachtverhoging toe te kennen en tegelijk uitkeringsgerechtigden
opnieuw te korten, was het enige antwoord de verwijzing naar
het "systeem" van de ambtelijke inkomensvorming.
Als men er eenmaal op geattenteerd is, kan men legio voor
beelden vinden, waarin een beroep wordt gedaan op systeemafspraken en systeem-procedures.
Ze wijzen erop dat talloze beleidsbeslissingen in de inge
wikkelde samenleving van vandaag niet worden genomen conform
politieke ideeën en idealen over de taak van de overheid maar
conform technische berekeningen van deskundigen, conform een
verborgen systeem-regulatuur, die slechts moeizaam kan worden
bijgesteld.
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Waar het hier in wezen om gaat is de overheveling van
een bepaalde, technisch-wetenschappelijke denkwijze,
die zoveel baat heeft gebracht in de productieve
sector, op het niveau van de maatschappelijke in
stellingen.
Het adagium van Francis Bacon aan het begin van de
Nieuwe Tijd "kennis is macht" is lijfspreuk geworden
van vele industriële ondernemers.
Door technologische kennis kregen ze macht over de
natuur.
Bacons adagium is momenteel ook lijfspreuk geworden van
vele politieke machthebbers. De reden is duidelijk.
Technologie kan ook macht geven over mensen, macht over
de samenleving.
Technocratie in de vorm van bureaucratie!
Het zijn deze moderne neigingen tot "social engineering"
en tot bureau-technocratie, door het gebruik van de
computer inmiddels hyper-actueel geworden, die het pro
bleem van de crisis in de samenleving weer in een totaal
ander daglicht stellen.
In dit licht dringen zich dan ook geheel nieuwe reeksen
vragen aan ons op.
Bijvoorbeeld deze.
Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een verzorgingsstaat?
Of werd het hart uit de hulpverlening weggesneden naarmate
de hulpverlening puur professioneel werd opgezet en uitge
voerd?
Is de zo goed bedoelde, zo humaan getinte verzorgingsstaat
in wezen niet meer dan een verzakelijkt administatiekantoor,
bezet met routiniers die zich breed maken, kortweg een
regelstaat?
Of bijvoorbeeld deze.
Zijn politieke discussies tussen liberalen, socialisten en
christen-democraten over de vormgeving van het politiek en
maatschappelijk bestel zo zoetjes aan niet goeddeels
ideologische schijngevechten geworden, omdat niet indivi
dualisme noch collectivisme maar een technocratische ver
nummering van de mens en een bureaucratische verzakelijking
van de samenlevingsstructuren de humaniteit bedreigd?
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Het wordt tijd om af te sluiten.
Ik zet drie hoofdconclusies op een rijtje.
1. Het maatschappelijke compromis van de grote politieke
partijen is mislukt.
2. De verzorgingsstaat is een bedrieglijke illusie.
3. De eigenlijke crisis van de z.g. verzorgingsstaat is de
dreigende doorwerking van de technocratische denkwijze.
Hoe dienen we ons als christen-democraten terzake op te
stellen?
Ik beoog geen hetze tegen technologie en systeemtheorie,
tegen chips en computers, integendeel.
Zouden de technologische verworvenheden van deze eeuw uit
ons midden worden weggenomen, dan zou de wereldsamenleving
aan de rand van de afgrond terechtkomen.
Honger, vuil en ongerechtigheid zouden ons als een lawine
overspoelen.
Technologie moet er zijn, maar dan dienstbaar aan mens en
maatschappij.
Technologie is goed.
Technocratie is fout.
Technocratie betekent dat de technologie haar dienstbaarheidsgestalte afwerpt en de maatschappij gaat koloniseren.
Technocratie betekent dat de instrumenteel-mechanische be
trekkingen, die eigen zijn aan techniek en geautomatiseerd
rekentuig, ongewild en ongemerkt de communicatieve betrekkingen
en waarden-oriëntaties in de humane leefverbanden gaan bezetten.
Technocratie is de anonieme usurpator, die ontmaskerd dient te
worden.
Liberalen, socialisten en christen-democraten zullen in de
maar al te nabije toekomst elk hun eigen strijd moeten voeren
om het behoud van het humanum tegenover deze bezettende macht.
Liberalen zullen zich wellicht moeten afvragen of de huidige
individualisering in de samenleving de mens hier eerder ver
nummerd dan emancipeert.
Socialisten zullen zich misschien moeten afvragen of de onge
breidelde bemoeizucht van de staat niet eerder mensen ver
vreemdt van elkaar dan hen bijeen brengt.
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Hoe dit ook moge zijn, het zou in elk geval wel eens
zo kunnen worden dat de christen-democratische nadruk
op de eigen verantwoordelijkheid van de onderscheiden
samenlevingsverbanden, beleefd in rentmeesterschap
jegens God, verrassend actueel wordt als het er om gaat
de kolonisator te keren.
Moet niet juist de specifieke verantwoordelijkheid van
de onderscheiden leefverbanden, ik bedoel, de steeds weer
anders gearticuleerde zorg van mensen voor elkaar in
huizen, scholen, wijken, kerken, fabrieken, ziekenzalen,
en óók ergens op het Haagse Binnenhof, het humanum be
hoeden tegenover centraal gestuurde regelzucht?
Deze nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de onder
scheiden leefverbanden regardeert natuurlijk ook dat leef
verband dat "staat" heet.
De vraag rijst wat dan de specifieke zorgstructuur van de
staat is.
Wat is het dat de staat tot staat maakt?
Het kan niet zijn de samenballing van macht of de koestering
van welvaart, maar alleen het hooghouden van gerechtigheid.
Reeds Augustinus merkte op: "Als de gerechtigheid verdwijnt,
wat zijn staten dan anders dan roversbenden in het groot".
Juist ook in onze moderne, hoog ontwikkelde samenlevingen
wordt voortdurend roof gepleegd, een roof op de mondigheid
van de mens en op de leefbaarheid van de aarde.
In zulk een wereld moet de staat niet enkele of vele stapjes
terugzetten, maar zich inzetten voor gerechtigheid.
De staat is een publieke rechtsgemeenschap, niet meer maar
ook niet minder dan dat.
Recht doen - dat is het wat de mensen ten diepste van de
overheid verlangen, als ze ageren, protesteren, demonstreren
in Den Haag, Manilla en Washington.
Recht doen - dat is de bijdrage van de staat aan het behoud
van het humanum.

