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De burger is een junk
Over het nieuwe kabinet zal ik pas iets schrijven - de belofte van enkele columns her maakt schuld - als
ik het met Majesteit op het bordes heb zien staan. Het zittende kabinet heeft al behoorlijk wat voorwerk
gedaan.
Toch klinkt drie en een half miljard opeens tamelijk mild, als de plannen in de richting van achttien miljard schijnen
te gaan. Bij dergelijke maatschappelijke en politieke stemmingswisselingen lik ik Ruttiaans mijn vingers af. Met
veel vreugde zie ik uit naar alle protesten, bezwaren en onaanvaardbaars die zullen klinken als het nieuwe
regeerakkoord ooit zal verschijnen.
De tegenstanders van een fors bezuinigende overheid zullen weer veel roerende argumenten aanhalen over de
noodzaak van overheidsuitgaven voor de zwakkeren in onze samenleving. Verschillende voorproefjes hebben we
de afgelopen weken al gehad. Hoogtepunt vond ik de boosheid over de kortingen op kinderopvangsubsidies. Ik
had in al mijn naïviteit gedacht dat we kinderopvang alleen voor mensen met een zeer klein inkomen subsidiëren.
Toen mijn vrouw en ik kinderopvang moesten regelen vonden we dat onze eigen verantwoordelijkheid. Weliswaar
waren onze kinderen natuurlijk een grandioze gift aan de samenleving, was ons inkomen in die tijd bepaald niet
wat het nu is en waren we toen allebei nog stevig links, niet alleen de kinderen, maar ook de keuze ervoor hadden
we toch echt zelf gemaakt. Wij hebben dus steeds lieve dames als oppas gehad.
Zij waren niet alleen zorgzaam, maar raakten ook niet in paniek als een kind groen zag of uit een boom viel. Wij
raadpleegden Spock, maar de dames hadden ervaring. Uit de boom vallen was toen normaal. Van cursussen
‘verantwoord vallen’ was op de basisschool gelukkig nog geen sprake, ook al kondigde de terreur van het
kringgesprek zich toen al aan.
Nu schijnen opa’s en oma’s zelfs oppasactiviteiten te kunnen declareren en aftrekken. Bestuurskundigen noemen
dat de pervertering van beleid. Maar erger nog dan het beleid, zijn natuurlijk opa’s en oma’s die zich door hun
kinderen laten betalen en de rekening bij de belastingbetaler leggen. Als dat solidariteit is, dan ben ik nog
overtuigder voorstander van een vlaktaks die net genoeg is voor een tamelijk krappe nachtwakersstaat.
De burger, tot in de hoogste inkomensklassen toe, is volkomen verslaafd geraakt aan de verzorgingsstaat. Van
hypotheekrenteaftrek tot huishoudelijke verzorging, van gezondheidszorg tot crèche, van opera tot muziekschool,
voor alles betaalt de staat. Dat heeft te maken met het feit dat de rechtsgelijkheid van de rechtsstaat verweven is
geraakt met de gelijkheidsobsessie van de verzorgingsstaat.
Waar de rechtsstaat alle burgers gelijk behandelt, omdat ze voor de wet in al hun verschillen gelijk zijn, moet de
verzorgingsstaat die verschillen juist egaliseren, omdat hij alle burgers gelijk wil maken. Dus krijgt iedereen
rollator, pil, oppas, schouwburg, betaalbaar huis. Dat is constitutioneel geborgd in onze nationale catalogus voor
geluk, de Grondwet. Dus moet de staat, als hij bijna failliet is, ook op een egalitaire manier bezuinigen.
Iedereen moet terug, kortingen zijn generiek, publieke voorzieningen verschralen. Dat zal nog een forse cold
turkey veroorzaken bij iedereen. Wrang is natuurlijk, dat de hogere en middenklassen zich wel zullen herstellen,
maar dat de laagste etages van het welvaartsgebouw fors onder het maaiveld zullen zakken. Wie de steun van de
staat echt nodig heeft, heeft de meeste pijn.
De ‘bemoeizorg voor hulpmijders’ - hoe vreselijk de beleidswoorden ook zijn - is een schrijnend voorbeeld hoe het
collectivisme de zwaksten het hardste treft. Het lijkt mij dat we daarom sociaal moeten bezuinigen. We houden
overeind wat echt nodig is voor de kwetsbaarsten. Een forse herschikking tussen particulier en collectief is dan
onvermijdelijk.
Ik heb in het ziekenhuis legio voorbeelden gezien, waar mijn particuliere welvaart zeer wel had kunnen worden
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benut om de kwaliteit van het stelsel te verbeteren. Maar de mevrouw die ik op de radio hoorde klagen dat de
chauffeurswisselingen op het busje dat haar zoon naar school bracht zijn fobieën vergrootten, zou dan toch
moeten overwegen dat voortaan maar zelf te doen.
Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoog leraar
Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
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