
Polrtrckc slromtngen 

Prof. dr. H.E.S. Woldring 

Vergruizing en de strijd 
om identiteit 

Francis Fukuyama kondigde het einde 
aan van de ideo/ogieen. Het ana/yseren 
van maatschappe!Jjke vraagstukken is 
echter nooit s/echts van technische 
aard. Berekening en economisch nut 
moeten altijd worden benaderd vanuit 
de vraag. waartoe? 

Het eind van de twintigste eeuw komt in 
zicht. Zal een fin de siec/e-stemming de 
kop opsteken? Die stemming is al be
speurbaar als het over de vitaliteit van het 
natuurlijk milieu gaat en over de voedsel
en schuldenproblematiek van verscheide
ne Derde Wereldlanden. Maar in het Wes
ten lijken de vooruitzichten gunstig er 
wordt weer gesproken van een economi
sche groei, en in Nederland zijn de groot
ste bezuinigingen voorbij en gaat de koop
kracht van mensen met lagere inkomens 
en uitkeringen iets vooruit. Bovendien lij
ken de ontwikkelingen op het gebied van 
de technologte ongekende mogelijkheden 
voor de economische ontwikkeling van de 
Westerse wereld en voor de mensen indi
vtdueel met zich mee te brengen. En wat 
de 'ideologieen' betreft zijn het liberalisme 
en het socialisme hun scherpe kanten en 
extreme uitingen kwijt geraakt en in veel 
Westerse Ianden geen tegengestelden 
meer. is het fascisme op stugge restanten 
na overwonnen, heeft het Westers chris
tendom naar uiterlijkheden gemeten in de 
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slag om de secularisatie veel terrein verlo
ren en heeft het communisme in bijna ge
heel Oost Europa zichzelf ontdaan van het 
leninistisch-marxisme en is politiek-organi
satorisch grotendeels gedesintegreerd. In 
China is, ondanks een leninistisch-marxis
tisch taalgebruik, het leninistisch-marxis
me voor de economie irrelevant geworden 
en regeert een technocratische elite die 
van die ideologie in de praktijk afstand 
heeft genomen. Wat in al die verschijnse
len door de een als positief wordt gezien, 
krijgt van de ander een meer gereserveer
de beoordeling. 

Fin de siecle 
Oat verschil in beoordeling van allerlei 
tijdsverschiJnselen kwam ook tot uiting in 
de laatste decennia van de vorige eeuw 
- een periode die door ondernemers, poli
tici en toonaangevende auteurs als /a belle 
epoque werd beschreven. Een mooi tijd
perk gezien de wetenschappelijke ontwik
kelingen, de groei van de techniek, de 
aanvoer van goedkope grondstoffen uit de 
kolonien en een zich uitbreidende indus
trialisatie - voor arbeiders overigens nooit 
een mooi tijdperk geweest. Bovendien 
werd tegelijkertijd achter de uiterlijke mani-
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festaties van dat mooie tijdperk door me
nig auteur een geestelijke armoede ont
waard: in /a belle epoque werd iets zicht
baar van het fin de siecle. Een vreemde 
leegte die niet aileen voorkomt in de door 
Louis Couperus beschreven aristocrati
sche milieus, maar die vooral eerder als 
dreigend werd beschreven door Marx in 
zijn analyse van de onvermijdelijke onder
gang van het westerse kapitalisme, eerder 
door Dostojewski die zijn Westers be·ln
vloede romanfiguren tekent als rationalis
ten zonder moraal en als individualisten 
zonder geestelijk houvast, en door Nietz
sche die de Westerse cultuur een bloede
loos intellectualisme verwijt. Waren deze 
negentiende-eeuwse fin de siec/e-auteurs 
uitzonderingen die de 'regel' van Ia belle 
epoque bevestigden, de strekking van hun 
werken werd in de twintigste eeuw domi
nant. 

Het was alsof de economische crises en 
de wereldoorlogen hun schaduwen voor
uitwierpen Als realiteit werden later door 
miljoenen de onheilspellende woorden er
varen van Oswald Spengler over de Wes
terse cultuur: Untergang des Abendlan
des, en die van Martin Heidegger das Le
ben ist ein Sein zum Tode. Was het een 
wonder dat velen in die tijd van crisis en 
wereldoorlog hun levensgevoel verwoord 
vonden door auteurs van het existentialis
me, die het Ieven typeerden als para
doxaal, tragisch en absurd? 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de 
periode van de 'wederopbouw' Hadden 
de politici, wetenschapsmensen en onder
nemers van de voorgaande decennia ge
leerd? Of bouwde men slechts voort in het 
verlengde van de vooroorlogse denkpatro
nen - aileen maar meer van hetzelfde? 
Zouden de woorden van de titel van het 
werk van historicus Johan Huizinga 'In de 
schaduwen van morgen' (1935), dan op
nieuw als realiteit moeten worden beleefd 
in de voorbereiding van een Derde We
reldoorlog? 

Zij die de Tweede Wereldoorlog niet 
hadden meegemaakt maar de dreiging 
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van een Derde Wereldoorlog mede door 
het kapitalistische Westen als bijna onont
koombaar beschouwden, vonden hun le
vensgevoel niet meer verwoord in de filo
sofische interpretaties van het existentia
lisme. De wereld moest volgens hen ver
anderenl Zij zochten hun houvast in het 
marxisme. De kritiek van Karl Marx op het 
kapitalisme mocht dan verouderd zijn, als 
inspirerend werd de strekking van zijn 
werk ervaren: 'De filosofen hebben de we
reid slechts verschillend gelnterpreteerd; 
het komt er op aan haar te veranderen'. De 
bijna massale belangstelling voor het 
marxisme (in verscheidene varianten) be
reikte in de 'studentenrevolutie' van 1968 
en volgende jaren haar hoogtepunt en 
stierf tien jaar later een stille dood. 

Triomf van het liberalisme 
In de jaren tachtig keerde de wal van eco
nomische neergang de 'ideologische 
schepen' Het gaat mij te ver de beeld
spraak voort te zetten en te spreken van 
een schipbreuk van de ideologieen In 
plaats daarvan prefereer ik het woord 'ver
gruizing' afbraak van oude ideologische 
en organisatorische kaders (zonder dat 
die geheel verdwijnen) en in verband 
daarmee het in meerdere of mindere mate 
verlies van identiteit (zie De Tijd, 7 maart 
1987) In Oost Europa een identiteitsver
lies van staten en in het Westen van libera
le, socialistische en christelijke gemeen
schappen En identiteitsverlies van collec
tiviteiten kan identiteitsproblemen voor in
dividuele mensen met zich mee brengen. 

In reactie op die economische neer
gang en 'vergruizing' van ideologieen pre
senteren in Westerse Ianden regeringen 
hun beleid als zogenaamd no nonsense. 
In de Sowjet Unie wordt na zeventig jaar en 
in andere Oosteuropese Ianden na veertig 
jaar openlijk gesproken over het falen van 
het leninistisch-marxisme voor het sturen 
van politiek en economisch beleid. Die 
processen overziend concludeert de Ame
rikaanse politicoloog Francis Fukuyama in 
een aandachttrekkend artikel in het zomer-
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nummer van The National Interest ( 1989), 
dat de strijd tussen politieke ideologieen 
ten einde is omdat die strijd door een ideo
logie is gewonnen, namelijk door het libe
ralisme. Het einde van die strijd typeert Fu
kuyama als 'Het einde van de geschiede
nis'. Oat einde betreft dus niet het einde 
van elke ideologie, noch een mengvorm 
van kapitalisme en socialisme, maar zoals 
htJ zegt 'een onbeschaamde overwinning 
van het economische en politieke liberalis
me'. Die onbeschaamdheid komt niet zo 
zeer voort uit het liberalisme zelf, alswel uit 
het falen van alternatieven als communis
me. socialisme en fascisme. 

Fukuyama ziet een 
onbeschaamde 
overwinning van het 
economische en politieke 
liberalisme. 

Fukuyama schrijft dat de liberale Wes
terse democratie als 'de universele rege
ringsvorm overblijft' Niet dat een liberale 
economie onvermijdeliJk leidt tot een libe
rale politiek Zowel aan een liberale econo
mte als aan een liberale politiek gaat val
gens hem een 'autonome bewustzijnsfase' 
vooraf. die zo'n economie en politiek mo
gelijk maakt. Het liberalisme doet zich val
gens hem in de eerste plaats voor op het 
gebied van ideeen en bewustzijn en het 
zal op de lange duur ook het materiele be
heersen. 

Wat moeten we verstaan onder die 
·autonome bewustzijnsfase' die een libera
le economte en politiek mogelijk maakt? 
Die vraag lijkt snel beantwoord als Fukuya
ma met nadruk stelt dat ideeen en ge-
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dachten niet voortkomen utt maatschap
pelijke en economische omstandigheden. 
Het bewustzijn en het denken zijn volgens 
hem geen gevolgen van de materiele we
reid; bewustzijn en den ken ontwikkelen 
zich onafhankelijk en kunnen maatschap
pelijke, economische en politieke verande
ringen ver66rzaken. Vervolgens merken 
we echter, dat Fukuyama met die 'autono
me bewustzijnsfase' helemaal niet een 
zelfstandig en vrij denken bedoelt. Hij stelt 
dat het bewustzijn, dat het liberalisme doet 
groeien, word! geconditioneerd en ge
schraagd door de overvloed van con
sumptiegoederen die het resultaat is van 
de vrije markteconomie. Zo beschrijft Fu
kuyama een fraaie vicieuze cirkel: het den
ken dat het liberalisme bevordert is een re
sultaat van een liberale markteconomie. 

Het einde van de geschiedenis? 
Laten we het betoog van Fukuyama verder 
volgen en de door hem gestelde vraag on
der ogen zien Hebben we dan nu, in het 
laatste decennium van de twintigste eeuw, 
het einde van de geschiedenis bereikt? 
Zijn antwoord is met enige reserves (daar
over straks meer) bevestigend, zoals ik 
reeds weergaf, omdat de strijd tussen 
ideologieen is uitgewoed. Niet dat de Sow
jet Unie binnen afzienbare tijd een liberale 
samenleving en staat zal worden en een li
berale economie zal krijgen. Anderzijds 
stelt Fukuyama ook dat, welke vorm die 
Oosteuropese samenleving in de volgen
de eeuw ook zal krijgen, het leninistisch
marxisme heeft afgedaan en dat er geen 
andere ideologie is die zijn plaats kan in
nemen en die zal kunnen concurreren met 
of een alternatief zou kunnen zijn voor het 
liberalisme. 

Ook al kunnen het communisme en het 
fascisme niet meer gelden als concurre
rende ideologieen van het liberalisme, Fu
kuyama besteedt ten slotte ook nog aan
dacht aan de vraag of die rol kan worden 
ingenomen door fundamentalistische reli
gieuze bewegingen en door een zich hier 
en daar manifesterend nationalisme. Zo-

91 



wei vanuit islamitische als christelijke be
wegingen word\ het liberalisme gekriti
seerd als geestelijk leeg, onvoldoende op 
de mens georienteerd, plat materialistisch 
en sterk op consumptie gericht. Maar die 
religieuze bewegingen hebben niet aan
getoond, dat zij over de politieke middelen 
beschikken om die gebreken effectief te 
ondervangen. Bovendien ziJn de politieke 
manifestaties van die religieuze bewegin
gen, bijvoorbeeld de regimes in verschei
dene islamitische Ianden, voor veel volge
lingen en zeker voor mensen met een an
dere overtuiging niet begerenswaard. 

Het nationalisme noemt Fukuyama een 
bedreiging voor het liberalisme. Men kan 
denken aan Noord lerland en aan bepaal
de Derde Wereldlanden. Maar hij noemt 
die nationalistische bewegingen 'post-his
torisch' ze hebben niet de importantie en 
de strekking op mondiaal niveau met het li
beralisme te kunnen concurreren; ze zijn 
te nationaal, soms zelfs 'provinciaal' en 
daarin te geborneerd. 

lk merkte reeds op dat Fukuyama 
spreekt over de 'onbeschaamde overwin
ning' van het liberalisme, die voortkomt uit 
het falen van andere ideologieen. Een op
merking die doet vermoeden dat Fukuya
ma niet staat te juichen bij 'het einde van 
de geschiedenis'. lntegendeell Hij besluit 
zijn artikel als volgt: 

'Het einde van de geschiedenis wordt een 
zeer trieste tijd. De strijd om erkenning, de 
bereidheid om het eigen Ieven te riskeren 
voor een zuiver abstract doel, de wereld
wijde ideologische strijd die een beroep 
deed op durf, moed, voorstellingsvermo
gen en idealisme, zal vervangen worden 
door economische berekening, het einde
loos oplossen van technische problemen 
en het bevredigen van de verfijnde verlan
gens van de consument. In de post-histo
rische periode zal er sprake zijn van kunst 
noch filosofie en resteert slechts de eeuwi
ge zorg voor het museum van de menselij
ke geschiedenis. Wat ik bij mezelf kan voe
len, en bij anderen om mij heen kan zien, is 
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een sterk verlangen naar de tijd dat de ge
schiedenis nog bestond. In feite zal dit ver
langen zelfs in de post-historische tijd 
voorlopig voedingsbodem blijven voor 
concurrentie en conflicten.' 

Met andere woorden: bij gebrek aan beter 
heeft het liberalisme de strijd tussen de 
ideologieen gewonnen en het eind van die 
strijd zou kunnen betekenen het einde van 
de geschiedenis of het begin van de 'post
historische' periode - een trieste tijd: 
moed, verbeeldingskracht en creativiteit 
zullen zijn verdwenen en het Ieven zal nog 
slechts worden bepaald door economi
sche berekening, het oplossen van techni
sche problemen en het bevredigen van 
consumptiebehoeften. Ja, die periode zal 
zo saai zijn, dat er een algemeen verlan
gen zal ontstaan naar de tijd van de strijd 
tussen de ideologieen en dat verlangen 
zal in feite de voedingsbodem blijven voor 
maatschappelijke concurrentie en politie
ke conflicten. In de laatste zin van zijn arti
kel spreekt Fukuyama de hoop en zelfs de 
verwachting uit: 'Wellicht is het juist dit uit
zicht op eeuwen van verveling, dater op 
het einde van de geschiedenis voor zorgt 
dat de geschiedenis opnieuw begin\.' 

Dus: geen einde van de strijd tussen 
ideologieen en geen einde van de ge
schiedenis? Waarom heeft Fukuyama zijn 
artikel dan geschreven? 

Het einde van de ideologieen 
Fukuyama stelt dat de analyses in de 
meeste publikaties die de laatste tijd zijn 
verschenen over het einde van de Koude 
Oorlog en over de omwentelingen in Oost 
Europa 'voorspelbaar oppervlakkig' zijn. 
Ook die analyses 'missen elk breder be
grippenkader om onderscheid te kunnen 
maken tussen wat essentieel is in de we
reldgeschiedenis en wat bijzaak of toeval'. 
Men begrijpt hoe hoog de verwachtingen 
gespannen zijn bij het lezen van Fukuya
ma's artikel en hoezeer zijn beschouwing 
zal tegenvallen als zijn kritiek op anderen 
ten slotte ook hemzelf zou treffen. 
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,n Pol111eke strom1ngen 

o-
r
d 
X 

or 
le 
le 
rn 
t
j 

~it 

IQ 
I I

Ii
tn 

al 
l

id 

or 
3-

ti
le 
it
lp 
gt 

3-

jn 

Je 
jn 
Je 
IS! 

n. 
e-
on 
e
tl'. 

a
lQ 

2n 

190 

Te meer omdat het einde van de strijd 
van ideologieen al eens eerder is beschre
ven en wei in het destijds opzienbarende 
boek The End of Ideology ( 1962) van de 
socioloog Daniel Bell van Harvard Univer
Sity. Bell en zijn medestanders verdedig
den dat het kapitalisme zich had gecon
solideerd en dat het structureel was ver
bonden met een pluralistisch-democrati
sche samenleving en met een behoorlijk 
ontwikkelde verzorgingsstaat. Volgens 
hen zouden conflicten tussen elkaar be
striJdende pol1tieke ideologieen tot het ver
leden behoren. Maatschappelijke en poli
tieke problemen betreffen volgens hen 
geen kwesties van ideologische aard maar 
slechts politieke prioriteiten en als zodanig 
polit1eke keuzen die door politiek-techni
sche experts (technocraten) kunnen wor
den opgelost. Aileen in Derde Wereldlan
den zal ideologische striJd voorlopig plaats 
v1nden, omdat daar een democratische 
verzorgingsstaat nog niet is gerealiseerd. 
Daarentegen kunnen we in de Westerse 
wereld slechts proberen enige verbeterin
gen te realiseren in de bestaande maat
schappelijke orde of de status quo. Oat wil 
zeggen: het aanvaarden van een demo
cratische verzorgingsstaat, de wenselijk
held van een gedecentraliseerde over
heidsmacht, een systeem van gemengde 
economie en van politiek pluralisme. · 

Men behoeft geen marxist of socialist te 
ZIJn om te kunnen constateren, dat elke sa
menleving en dus ook de bestaande Wes
terse samenleving een eigen ideologie 
ontwikkelt ter rechtvaardiging van de sta
tus quo en dat die ideologie een kritisch 
onderzoek van de bestaande maatschap
pelijke en politieke orde verhindert. Die 
1deologie suggereert dat de zin van het Ie
ven en van menselijk geluk in belangrijke 
mate ziJn gerealiseerd. Elke criticus zal 
zo n ideologie aanvallen, omdat zij vormen 
van armoede en onderdrukking marginali
seert en andere minder gunstige ver
schiJnselen maskeert. 

Fukuyama's beschouwing sluit ten dele 
aan biJ die van Bell, namelijk voor dat deel 
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waar beiden spreken over de problemen 
van de toekomst als die van economische 
berekeningen, het oplossen van techni
sche problemen en consumentenbelan
gen. Vervolgens hebben zij de opvatting 
gemeen dat die materiele factoren het 
denken van mensen belnvloeden en rijp 
maken voor het tot stand brengen van een 
liberale economie en politiek. Maar een 
belangrijk verschil is dat Fukuyama het 
door hem gesignaleerde einde van de 
ideologieenstrijd in zijn beschrijving van 
de 'post-historische' periode dermate rela
tiveert, dat die strijd in die periode feitelijk 
terugkeert. Wat betekent dan 'post-histo
risch'? 

Wat is 'post-historisch'? 
Wat betekent dan het woordje 'post' in 
'post-historisch'? Op het eerste gezicht 
betekent het iets dat na het historische 
komt; iets dat het historische of het verle
den heeft overwonnen en achter zich heeft 
gelaten. Bij nader toezien blijkt bij Fukuya
ma 'post-historisch' ook te betekenen, dat 
het verleden in het heden bewaard blijft. 
Met andere woorden: het 'post-historische' 
betreft niet aileen een nieuwe periode die 
na het historische komt, maar ook een pe
riode die zich meet aan de voorafgaande 
periode en die zich dankzij die vooraf
gaande periode profileert. 

De door Fukuyama gestelde vraag naar 
het einde van de geschiedenis brengt ons 
daarom niet in een situatie van een culture
le crisis of impasse. Ondanks discontinu·l
teit tussen het historische en het 'post-his
torische', is er ook continu"lteit. In de histo
rische periode van de strijd tussen ideolo
gieen waren dominante en minder 
dominante verschijnselen reeds zichtbaar; 
in die historische periode was het 'post
historische', namelijk wat dominant zou 
worden, reeds verborgen aanwezig. An
derzijds is volgens Fukuyama in de 'post
historische' periode een dominante stro
ming niet onaangevochten en blijft de 

1 D. Bell. TheEndofldeology(London 1962)402-403 
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ideologische strijd present vragen naar 
de zin van het Ieven, het opkomen voor je 
mening en voor bepaalde belangen, het 
waarderen of kritiseren van een bepaalde 
economische orde en derhalve het verde
digen van, c.q. het streven naar een be
paald maatschappelijk en staatkundig be
stet blijven volop actueel. In de 'post-histo
rische' periode zijn, vergeleken met de his
torische periode, de verhoudingen 
veranderd: de ene ideologie word! om be
paalde redenen als dominant beschreven 
en andere ideologieen lijken te zijn 'ver
gruisd'. 

Fukuyama's beschouwing word! inder
daad niet gekenmerkt door wat hij anderen 
verwijt als 'voorspelbare oppervlakkig
heid'. Hij stelt dermate fundamentele pro
blemen aan de orde, dat hij met zichzelf 
overhoop komt te liggen. Behalve een 
(reeds genoemde) vicieuze cirkel bevat 
zijn betoog een tegenstrijdigheid hij willa
ten zien dat ideologieen uit de tijd zijn en 
komt ten slotte tot de conclusie dat die niet 
uit de tijd zijn. Bovendien is er nog een an
dere tegenstrijdigheid die in het vervolg 
onze aandacht vraagt uit de ideologieen
strijd komt het liberalisme als overwinnaar 
naar voren, terwijl in Fukuyama's beschrij
ving het liberalisme in een bepaald opzicht 
eigenliJk geen ideo/ogle kan worden ge
noemd. En juist vanwege die complicaties 
nemen de diepgang en de ernst van zijn 
betoog toe. 

Liberalisme geen ideologie? 
lk merkte reeds op, dat Fukuyama zijn arti
kel niet heeft geschreven omdat hij staat te 
juichen bij de overwinning van het libera
lisme. Laat in verband met het in elkaar 
zakken van het leninistisch-marxisme in 
Oost Europa, de euforie van het liberalis
me in het Westen niet toeslaan. Wat heeft 
het Westen aan de Oosteuropese Ianden 
te bieden? Zeker, voor zover het liberalis
me tot uitdrukking komt in een democrati
sche staat en samenleving, kan Fukuyama 
het positief waarderen. Maar verder be
schrijft hij het liberalisme als arm aan een 
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geprofileerde ideologie. Hoewel Fukuya
ma het liberalisme een ideologie noemt in 
de strijd met andere ideologieen, wekt hij 
de indruk dat het liberalisme de naam 
'ideologie' eigenlijk niet waard is. Wat met 
de zogenaamde 'overwinning van het libe
ralisme' als zodanig naar voren komt is val
gens hem: economische berekeningen, 
het oplossen van technische problemen 
en het voorzien in consumptiebehoeften 
Die 'elementen' vormen m1jns inziens nog 
geen ideologie; ze zijn niet meer dan een 
verzameling van 'instrumenten' waarover 
in toenemende mate en misschien zelfs 
mondiaal een consensus bestaat dat ze 
werkzaam of nuttig kunnen zijn. Maar des 
te dringender worden de vragen: Waartoe 
werkzaam en nuttig? Wat moet econo
misch worden berekend? 

Er ziJn Westerse economen en onderne
mers die het model van de vrije markteco
nomie willen exporteren naar Oost Europa, 
terwijl verscheidene Westerse Ianden door 
schade en schande hebben moeten leren 
en nog steeds bezig zijn dat model zoda
nig bij te stellen, dat het overeenkomstig 
bepaalde ideeen van rechtvaardigheid, al
gemeen belang en welzijn 'maatschappe
lijk aanvaardbaar' kan helen. Men zal loch 
genuanceerdere economische verhalen 
moeten voorbereiden, wil men de Oost
europese Ianden niet opschepen met de 
maatschappelijke crisisverschijnselen die 
een liberate economie met zich meebren
gen. Ter beantwoording van vragen naar 
het waart6e van economische berekenin
gen en economisch nut, zal men van over
heidswege bepaalde problemen moeten 
aanwijzen en analyseren en beslissingen 
moeten nemen betreffende bijvoorbeeld 
de produktie en invoer van goederen voor 
de primaire levensbehoeften, de verhou
ding tussen lonen en prijzen, de gezond
heidszorg, de bescherming van het na
tuurlijk milieu en het onderwijs Het analy
seren van zulke onderwerpen is niet 
slechts van technische aard, maar impli
ceert een bepaalde mens-, maatschappij
en staatsbeschouwing die in uitgewerkte 
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Polrtreke stromrngen 

vorm het liberaltsme tot een ideologie kan 
maken. Maar er bestaat niet een liberale 
ideologte of het moest zijn op papier een 
algemene politiek-filosofische beschou
wing die liberale kerngedachten bevat. 
Men kan zo'n beschouwtng een ideologie 
noemen, maar tevens zal men moeten er
kennen dat die ideologie in het ene land 
aanzienltjk verschilt van de liberale ideolo
gie in een ander land. Zo wijst Fukuyama in 
een interview in NRC-Handelsblad ( 12 
augustus 1989) er op, 'dat er sombere 
kanten aan het liberalisme kleven, zeker 
hter in de Verenigde Staten. Je ziet hoe 
hier de ethische prikkel wegvalt die lange 
liJd door de religie onderhouden werd'. En 
Juist vanuit die 'ethische prikkel' of orienta
tie op bepaalde religieuze en morele waar
den zal die liberale ideologie vanuit een 
andere mens- en maatschappijbeschou
wtng. biJvoorbeeld een sociaal-democrati
sche en een christen-democratische, be
strtJding ondervinden. Ten minste als die 
tdeologieen, ondanks samenwerking op 
regeringsniveau zoals in democratische 
staten voorkomt, zich weten te profileren. 
lndien die profilering niet zichtbaar ge
maakt word! en per consequentie politieke 
tdeologieen op elkaar lijken, dan zal de 
striJd tussen de ideologieen vervagen en 
hoogstens tot opportunistische kwesties 
worden gereduceerd. De 'ideologie' die 
het dan zal winnen is de opvatting van het 
haalbare die bepaald wordt door de korte 
termiJnvisie van de consument en wat in 
het verlengde daarvan ligt aan technisch 
op te lossen problemen en economische 
berekeningen. En dat vooruitzicht is vol
gens Fukuyama in het genoemde interview 
met een verwiJzing naar Nietzsche een uit
daging 'Het perspectief van een mens 
zonder striJd maakt ziek Voor ons 
wordt dat een seneuze kwestie'. 

Die serieuze kwestie' kunnen we ook 
anders onder woorden brengen In de 
post-historische' periode, waarin een be
paalde vorm van liberalisme dominant lijkt, 
zullen technocratische macht, economi
sche kennis en consumentenbelangen 
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naar verwachting toenemen. lndien die 
toegenomen kennis en macht niet georien
teerd zijn op morele waarden, bijvoorbeeld 
indien men geen rekening houdt met de 
verantwoordelijkheid voor maatschappe
liJk kwetsbaren en economisch zwakken, 
dan zal tegelijkertijd het menselijk onver
mogen blijken om vanuit die toegenomen 
kennis en macht te beoordelen wat politiek 
en maatschappelijk zinvol, urgent en hu
maan is. Maar, zoals reeds werd opge
merkt, in de 'post-historische' periode zal 
de ideologieenstrijd voortbestaan. De 
ideologieen zullen zich wellicht minder 
mondiaal en monolitisch manifesteren; li
beralisme en andere ideologieen zullen 
waarschijnlijk in een 'vergruisde' vorm pre
sent zijn. Maar ze zullen er zijn, omdat ze 
de mensen houvast geven en een levens
orientatie voor het beantwoorden van de 
zin-vragen in persoonlijke, maatschappe
lijke en politieke kwesties. Ondanks die 
'vergruizing' van ideologieen, ook van de 
christen-democratie, blijft de confrontatie 
en striJd tussen ideologieen actueel en die 
maken de strijd om eigen identiteit urgent. 
Die strijd om de eigen ideologische identi
teit kan vandaag, zo men wil in een 'post
historische' periode van dominantie en 
'vergruizing', geprofileerd tot uitdrukking 
komen, indten men zich bewust is van en 
op eigentijdse wijze antwoord geeft op het 
historisch aangereikte cultuurgoed ofte 
wei op de ideologische basisgedachten. 
Over dat antwoord volgen, toegespitst op 
het christen-democratische cultuurgoed, 
nog enkele opmerkingen in de volgende 
paragrafen. 

Strijd om identiteit 
In Nederland zijn we reeds vertrouwd ge
raakt met een 'vergruizing' van 'ideolo
gieen', voor zover die 'vergruizing' tot 
uiting kwam in het proces van de ontzui
ling. Niet aileen dat de katholieke, prote
stantse, socialistische en liberale zuilen als 
organisatorische blokken afbrokkelden, 
maar ook dat de overblijvende katholieke, 
protestantse, socialistische en liberale or-
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ganisaties op het gebied van het onder
wijs, communicatiemedia, vakbeweging 
en welzijn in een strijd verwikkeld raakten 
om hun ideologische herkenbaarheid en in 
veel gevallen die herkenbaarheid verloren. 

Ook oeroude samenlevingsvormen als 
huwelijk en gezin zijn op een bepaalde 
manier aan de vergruizing ten prooi geval
len. Zij hebben in de loop van de afgelo
pen honderd jaar veel functies verloren en 
bovendien terrein verloren aan de levens
vormen van op-zichzelf-staanden, van ho
moparen, van heteroparen zonder officiele 
huwelijkssluiting, aan /at-relaties en ande
re. 

Hoe men het ook wendt of keert, in veel 
gevallen waarin sprake van 'vergruizing' 
is, blijken ook nieuwe vormen van integra
tie te ontstaan. Gorbatsjow en andere poli
tieke leiders in Oost Europa zoeken hou
vast in een 'Europees huis', de katholieke 
werknemers die in het NKV waren georga
niseerd kozen voor onderdak biJ de FNV, 
naast huwelijk en gezin ontstonden andere 
samenlevingsvormen en ook op-zichzelf
staanden kennen hun maatschappelijk in
tegrerende relaties en verbanden. Als de 
zogenaamde 'individualisering' terrein 
wint, dan 'vergruizen' ook de integrerende 
verbanden in de samenleving. 

lk versta onder 'individualisering' niet ai
leen maar iets negatiefs. Als met dat woord 
de individualiteit van mensen wordt aan
geduid in de betekenis van eigenheid en 
zelfstandigheid, dan verdient individuali
sering als een vruchtbaar op zichzelf staan 
een positieve beoordeling en waardering. 
lndien met 'individualisering' een individu
alisme wordt bedoeld, dat wil zeggen een 
principieel uiteenbreken van de samenle
ving in haar kleinste onderdelen (zoge
naamde 'autonome' mensen) teneinde 
vanuit die (atomistische) visie de samenle
ving te reconstrueren en politieke en maat
schappelijke vraagstukken op die manier 
te benaderen, dan heb ik de neiging indi
vidualisering te beoordelen als eenzijdig 
en tot onvruchtbaarheid gedoemd. Eenzij
dig omdat de mens zichzelf tot het mid del-
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punt van de samenleving maakt. On
vruchtbaar omdat de mens zichzelf vooral 
als zin-gever en niet ook als zin-be<'mt
woorder beschouwt. 

Geven mensen dan geen zin aan hun 
Ieven? In zekere zin wei, maar niet in vol
strekte zelfstandigheid. Als wij in onze 
maatschappelijke en politieke taken tekort 
schieten, verdwijnt dan de zin van het 
maatschappelijk en politiek bestel? Een 
klassiek-wijsgerige gedachte is, dat de zin 
van de werkelijkheid niet slechts van ons 
afhankelijk is. En een verworvenheid van 
de sociale wetenschappen is, dat we van 
instituties kunnen spreken: bepaalde pa
tronen van variabele gedragsvormen die 
ons door vorige generaties worden aange
reikt (bijvoorbeeld gezin, staat, democra
tie); patronen die de zin van menselijk han
delen bevatten en waarop wij met ons han
de len zin-beantwoordend re-ageren. 

Zinvolle kaders 
Het gaat in het denken over de relaties !us
sen mens en maatschappij niet slechts om 
het bij elkaar behoren van die twee, maar 
vooral om het inzicht dat concrete mensen 
Ieven in een grote verscheidenheid van in
stituties. Op de golven van de geschiede
nis van de samenleving wordt de zin van 
die instituties ons overgeleverd (traditie). 
De zin van die samenlevingsvormen komt 
op ons af v66r we er naar hebben kunnen 
vragen en v66r wij over zingeving kunnen 
spreken. Niet om de vormgeving van vori
ge generaties slaafs te volgen. lnstituties 
hebben immers betrekking op patronen of 
zin-kaders waarin vorige generaties hun 
en wij onze handelingen zin-beantwoor
dend verrichten. Juist dat antwoord-karak
ter van menselijke handelingen confron
teert ons met de gedachte van ver-ant
woord-elijkheid en wei vooral tot een voort
durend vernieuwen van de samenleving. 

In de christen-democratische ideologie 
bestaat veel aandacht voor die instituties. 
Oat wil zeggen dat het CDA aan de deel
nemers van maatschappelijke verbanden 
en organisaties in eerste instantie de ver-
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antwoordelljkheid toekent tot het vorm ge
ven aan die verbanden en organisaties. 
Op grond van de katholieke traditie met 
'subsidmitelt' als een kernbegrip (de over
held treed! slechts dan steun verlenend en 
taken overnemend op als de deelnemers 
van maatschappelijke verbanden de func
tie van die verbanden niet zelf kunnen vol
brengen) en op grond van de calvinisti
sche gedachte van de 'soevereiniteit in 
eigen kring' (elk samenlevingsverband 
heeft ziJn eigen verantwoordelijkheid en 
competentiegrenzen) bouwt het CDA voort 
in een lange traditie met aandacht voor het 
maatschappelijk middenveld' Een 'mid
denveld' dat we ook kunnen typeren als 
het terrein van de 'intermediaire verban
den'. Het CDA streeft naar een beleid dat 
onder andere gericht is op een versterking 
of vitalisering van dat 'middenveld' tussen 
de overheid en de burgers, opdat de bur
gers in het dragen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheden worden gestimu
leerd, de overheid naast haar roeping tot 
het realiseren van publieke gerechtigheid 
ook de grenzen van haar competentie en 
taken in acht neemt en zo doende de de
mocratie wordt versterkt. Terecht zegt 
JAA van Doorn in De ideologische drie
hoek (van liberalen, confessionelen en so
Cialisten) 

'(. ) hoe men het ook formuleert, wezenlijk 
IS voor de confessionelen dat zij princi
pieel afstand wensen te bewaren tot de 
staat, tenzij waar deze geroepen is nor
men te stellen en voorwaarden te schep
pen die uit hoofde van confessionele over
tulging noodzakelijk dan wei passend zijn. 
Het gaat niet zozeer om veel of weinig 
overheidsinterventie; de vraag is altijd in
terventie waartoe, en dit "waartoe" kan en 
mag er nooit toe strekken dat het confes
sionele streven naar "gespreide verant
woordeliJkheid" wezenlijk wordt aange
tast.' (bladzijde 139, 140) 

Even verder (bladzijde 145) merkt Van 
Doorn op: 'Werkelijk interessant is echter 
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het huidige streven in CDA-kring om de 
traditionele filosofie over de verhouding 
tussen staat en maatschappiJ - kernthese 
van het Nederlands confessionalisme -
nieuw Ieven in te blazen'. Samenvattend 
zegt Van Doorn dat de Nederlandse con
fessionelen er in geslaagd ziJn, 'ondanks 
een proces van sterke secularisering, hun 
afglijden te stuiten en hun nog altijd promi
nente politieke positie te consolideren'. 

Op het genoemde boek van Van Doorn 
kom ik een volgende keer terug. Voor dit 
artikel volsta ik met de conclusie, dat de 
ideologische profilering van de christen
democratie betekent antwoord geven op 
het historisch aangereikte cultuurgoed. In 
een 'post-historische' periode betekent die 
profilering dat zij op een andere wijze 
plaats vindt dan in het verleden: de politie
ke en maatschappelijke vraagstukken zijn 
andere geworden en de politieke ideolo
gieen staan in een andere verhouding tot 
elkaar. Toch zal die profilering plaats vin
den in confrontatie met andere ideolo
gieen. En in de mate van profilering van de 
politieke ideologie van de christen-demo
cratie zal ook blijken of zij bij voorbeeld in 
contacten met Oost Europa iets authen
tieks heeft bij te dragen. 
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