
Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Berekening versus 
overtuiging 
over Raden-democratie en het professioneel
bureaucratisch complex 

Het COA wordt doorgaans als een be
stuurderspartij gezien. Oat zit hem in een 
traditie van honderd jaar, slechts nu en 
dan onderbroken, regeringsverantwoor
delijkheid van christen-democraten. Het 
zit hem oak in het grate aantal burgemees
ters, hoge ambtenaren, verenigings- en 
stichtingsbestuurders die zich in politiek 
opzicht tot de christen-democraten reke
nen. Voor die, door anderen benijde, ster
ke positie zijn diverse factoren verant
woordelijk. Waarschijnlijk is de praktische 
inslag van de christelijke godsdienst die 
de christen-democraten inspireert de be
langrijkste reden. Niet helemaal los daar
van staat de afkeer van polarisatie zoals 
die door links en rechts bedreven is; zo
doende was de christen-democratie vaak 
degene die met het been wegliep waar de 
andere honden om vochten. 

'Bestuurderspartij' is echter geen onge
mengd positieve aanduiding. Zij wil name
lijk oak zeggen dat zo'n partij zozeer ge
niet van de plaats in het centrum van de 
macht, dat zij bereid is om ter wille daar
van heel wat op te offeren. Bijvoorbeeld 
het eigen profiel. Het is voor het behoud 
van macht vaak gunstig om kleurloos te 
zijn, om de specifieke aard van de eigen 
inspiratie te verbergen of te verloochenen. 

Als zo'n bestuurderspartij 'in de lift' zit, 
dan komt er niet aileen vee! goed menend 
publiek op af, maar oak allerlei vreemd 
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volk, slechts belust op een carriere. Na 
enig ideologisch gestotter weet men vol
doende vertrouwen te winnen, maar een
maal gevestigd binnen de partij zullen juist 
van die kant de idealen ondergraven wor
den. ldealen zijn immers niet met eigenbe
lang te combineren en dus lastig. Zo ge
zien is het een wonder dat het COA in de 
ontwikkeling van politieke visies het voor
touw genomen heeft. Zoiets past niet bij 
een 'bestuurderspartij'. Misschien is het 
COA dus meer dan dat, namelijk 'begin
sel partij'. 

Karakter door democratie 
Oat ligt voor een groat dee! aan de !eden 
en sympathisanten. Waarom zouden die 
zich voor het COA inspannen als het alle
maal slechts neerkomt op carrieres voor 
enkelen? Natuurlijk is er altijd de verleiding 
om nag verder te groeien door steun te 
werven bij publieken die feitelijk geen en
kele verwantschap met de christen-demo
cratie hebben. 1 Oat gaat dan gepaard met 
verdoezeling van de christelijke signatuur 
van de partij in de beledigende veronder
stelling dat zulke publieken waardering 
zouden hebben voor karakterloosheid. 
Menig andere ge"fnspireerde organisatie is 
daardoor innerlijk vermolmd. Tegen zulke 

1 A.M Oostlander. 'Over het meten van chnsten·democra· 
ten', CDV (maart 1985). 
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verleidingen kan men zich wapenen door 
versterking van de partij-democratie, door 
verankering in de achterban. De verant
woordelijke basis moet beslissen. Het gaat 
niet om de kleine groep van leiders en 
professionals, maar om de inspiratie van 
de beweging, de beginselen, de politieke 
visie van de christen-democratie. Aan de 
toewijding daaraan ontleent men zijn man
daat. 

Door de weg van de beginselpartij te 
kiezen heeft het CDA nu zo'n belangrijke 
rol in de politieke discussie in ons land (en 
ook een beetje daarbuiten!). Andere partij
en zijn mede daardoor aan het denken 
gezet. Zij Iaten zich niet onbetuigd met 
geschriften als 'Liberaal Bestek', 'Schui
vende Panelen', 'Bewogen Beweging'. 
ldeologie is 'in'. 

Ongei'nspireerdheid 
Niet iedereen juicht dat toe. Het debat 
over principes en visies - de verbinding 
tussen politiek en datgene waar het voor 
mensen ten diepste om gaat - is niet 
populair bij al diegenen die er belang bij 
hebben dat regeren en besturen Iauter als 
technische zaken beschreven worden. In 
de eerste plaats zijn dat de mensen met 
een ambtelijk-beleidsadviserende functie; 
ambtenaren op sleutelposities. Zij mogen 
uit zichzelf geen politieke kleur in hun ad
viezen leggen maar moeten zich voegen 
in de politieke Ieiding van het departe-

Departementen hebben 
belang bij de illusie van de 
zakelijke benadering. 
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ment. Als zij hun overtuiging in adviezen 
Iaten blijken dan gebeurt dat het veiligst in 
de gestalte van een 'zakelijke, bestuurs
kundige' benadering. Zij hebben er intu'f
tief belang bij om de relevantie van het 
partijpolitieke debat te ontkennen. Val
gens hen kan men aileen op technische 
gronden van mening verschillen. Zo blijft 
de continu'fteit van de ambtelijke functie 
behouden bij wisseling van politieke Iei
ding. In Nederland plegen we trots te zijn 
op de politieke neutraliteit van het ambte
lijk apparaat. Zo diep geworteld is onze 
na'fviteit ten aanzien van de werkelijke 
stand van zaken. Het is overigens de 
vraag of we er zo trots op m6gen zijn als 
beleidsambtenaren vanwege de 'neutrali
teit' hun overtuiging tussen haken plaat
sen en op gezette tijden tegen hun gewe
ten in schrijven. 

De destijds vooral door de naoorlogse 
PvdA en later door D'66 beoefende re
ductie van de politiek tot een technisch
professioneel gebied heeft waarschijnlijk 
vooral in ambtelijke kringen waardering 
geoogst. In dezelfde naoorlogse periode 
is het ambtelijk apparaat drastisch uitge
breid, het aantal beleidsfuncties is sterk 
toegenomen omdat de verzorgingsstaat 
zich steeds meer plannende en sturende 
bevoegdheden toe ken de en de complexi
teit van de samenleving sowieso al toe
nam. De groei van de onderzoek-staven 
waar de overheid direct en indirect over 
beschikt maakt de ambtelijke opvatting 
over de zogenaamde geringe relevantie 
van het principiele debat steeds dominan
ter. Aan deze opvatting wordt in onze 
cultuur heel veel geld besteed. De instan
tie die de belasting vergaart, zorgt nu een
maal het best voor zichzelf. Het is al net als 
met het marxisme-leninisme en destijds 
het rode boekje van Mao in de communis
tische wereld. De in die Ianden functione
rende overheden betalen de propaganda 
voor de betreffende filosofie; dan lijkt het al 
meteen heel wat. Het lijkt zelfs al op 'nuch
tere waarheid'! 
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De Vries contra Rutten 
De macht van de ideologie-van-het-tech
nisch-professionalisme is heel uitdrukke
lijk gebleken uit het schriftelijk debat tus
sen de politieke Ieider van de grootste 
regeringspartij (dr. B. de Vries van het 
CDA) en een topambtenaar van het de
partement van Economische Zaken 
- tevens part-time hoogleraar - profes
sor Rutten, dat ooit plaats vond. 2 

Het feit datzo'n debat kan plaatsvinden, 
toont twee dingen aan: 
a) de macht van de ambtelijke dienst, die 

immers op gelijk niveau behandeld 
werd als de Ieiding van de grootste 
parlementaire fractie; 

b) de mythe van de neutraliteit van de 
ambtenaar; die kan zich namelijk in 
politieke zaken meten met de echte 
politicus. 

Zulke debatten hebben een verhelderen
de en een verdoezelende werking. Het 
kan zijn dat ze de ideologische instelling 
van de ambtenaar aan het Iicht brengen 
en ze kunnen de suggestie wekken dat het 
werk van de politicus een soort tweede
rangs technisch-professionele activiteit is; 
de professor/topambtenaar is immers een 
grater 'deskundige' dan een partijpoliticus 
die 'slechts doctor' is. 

Raden-' democratie' 
Nu zou men verwachten dat politici zich 
bewust zijn van de gevaren van de depoli
tisering. Oat blijkt niet het geval. Juist door 
politici is de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, de Raad voor het 
Jeugdbeleid, de Emancipatieraad, de 
Raad voor het Ouderenbeleid, de Com
missies-Oort, -Dekker I en -11, etc. opge
richt. 

De eerste houdt zich onder andere met 
hoogst levensbeschouwelijke vragen be
zig zoals toekomstverkenningen. De uit
komsten van dat werk kunnen in zoverre 
gewaardeerd worden als zij een palet van 
scenario's weergeven die berusten op 
een degelijke kennis van de belangrijkste 
politiek-levensbeschouwelijke tendensen 
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in onze cultuur. Die kennis is helaas nog 
slechts beperkt aanwezig. Diverse studies 
of voorstudies weerspiegelen heel sterk 
het mens- en maatschappijbeeld, ja zelfs 
de vooringenomenheid van de auteurs 
- ook al pogen zij soms een zo onpartijdig 
mogelijke houding aan te nemen. De pre
tentie van objectiviteit van deze studies 
imponeert menig politicus meer dan de 
deskundige vertogen van overtuigde par
tijgenoten! De andere genoemde Raden 
maken het soms nog banter. Zij zijn sa
mengesteld uit personen van verschillen
de (onder andere politieke) opvatting. Het 
selectieproces is in een aantal gevallen de 
moeite van nadere bestudering waard. 

Sommige partijen worden geweerd 
(klein confessioneel komt bijvoorbeeld in 
de Emancipatieraad niet voor, in tegen
stelling tot klein links!). En uit welke groep 
je ook voortkomt: de ambtelijke voorselec
tie en de selectie door de voorzitter laat 
vaak haar politieke sporen merkbaar na. 
Wie eenmaal lid is geworden van zo'n 
Raad, staat vervolgens onder bijzonder 
sterke druk om tot consensus te komen. 
De rechtvaardiging van deze druk is dat 
een eenstemmig advies een veel zicht
baarder effect op het gebied zal hebben 
dan een verdeeld. Zodoende wordt de 
politieke verscheidenheid verdoezeld en 
gaat het van de rest van het beleid ge'lso
leerde 'belang' dom1neren. Men adviseert 
immers 'ten bate van' de jeugd, de eman
cipatie van de vrouw, de ouderen, etc. 

Raden van deze aard bemoeilijken een 
echt principieel politiek debat omdat ze de 
politieke verschillen tussen de stromingen 
onderdrukken ten bate van een bepaald 
com prom is. Een com prom is dat relatief te 
sterk be'lnvloed is door de (zeer politieke) 
opvatting dat het in de politiek slechts zou 
gaan om de strijd van deelbelangen. In 
plaats van aan de verschillende subcultu
ren (eventueel zuilen) hun breed en princi
pieel gefundeerde visie op doelgroepen
beleid te vragen, richt men zich nu tot 

2. Dr. B. de Vries: 'V1s1e' in CDV (februan 1987) 39. 
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Raden die zich gemakkelijk als door de 
regering betaalde lobbies voor deelbelan
gen kunnen gaan ontwikkelen. 

CDA-vertegenwoordigers in zulke Ra
den (en uiteraard oak die van andere stro
mingen) zouden nooit moeten meedoen 
aan het streven naar consensus. Het is 
veel beter en democratischer als zij 
- grondig en van nabij kennis genomen 
hebbende van andermans inzichten - de 
eigen visie in het rapport van de Raad 
Iaten opnemen. Het parlement zou dat 
kunnen ondersteunen door eenheids-ad
viezen a priori als bedrieglijk te bestempe
len. Het is niet de taak van een Raad om 
de parlementaire discussie uit te hollen. 
Anderzijds is de parlementaire discussie 
gebaat bij een duidelijk overzicht over de 
diverse vormen van beleid welke uit de 
visies van de stromingen voortvloeien. 
Dan kan een optimaal verantwoord com
promis worden bereikt. Uitgesproken par
lementair werk. 

De Raad als subcultuur 
Onlangs kwam het tot herinstallatie van de 
Raad voor het Jeugdbeleid. Voor die gele
genheid werd door de ambtelijke staf en 
onder verantwoordelijkheid van de voor
zitter van de Raad een nota opgesteld 
waarin de basisstellingen die het werk van 
deze Raad richting moeten geven uiteen 
worden gezet. De twee belangrijkste ble
ken: bevordering van de gelijke behande
ling van de jeugd en bevordering van de 
economische zelfstandigheid. Het zijn 
stellingen uit de ideologische steer van 
een links getint humanisme. Gelijkheid is 
in die kring een dogma van universele 
toepasbaarheid en '(economische) zelf
standigheid' ademt de steer van het auto
nomisme - de mens zichzelf tot criterium. 

De woordvoerder van 0'66 omhelsde 
deze stellingen het hartelijkst. Krachtens 
zijn visie moet bijvoorbeeld kinderbijslag 
niet aan de ouders maar aan de kinderen 
worden uitgekeerd. Daarmee deed hij 
weliswaar geen recht aan de eisen van 
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gezond verstand, maar wei aan die van de 
0'66-filosofie. 

In de nota van de Raad voor het Jeugd
beleid werd uiteraard wei met de toepas
baarheid van deze stellingen geworsteld. 
Wat betreft gelijke behandeling poogden 
de auteurs een oplossing te vinden door 
die te verbinden aan gelijke gevallen in 
gelijke omstandigheden. Zodra men dat 
doet is er niets meer op tegen, is de toe
pasbaarheid geen probleem meer en is 
oak de zin aan de stelling ontvallen. lm
mers aile mensen zijn gelijk in zoverre ze 
niet ongelijk zijn .... De presocratische 
sofisten zouden op zo' n vondst jaloers zijn 
geweest. lnmiddels zet de genoemde 
nota het betoog in dezelfde toon voort. 
Diverse mal en valt de negatieve term 'be
tuttelen'; logisch, want als autonom ie bo
ven alles gaat voelt men zich al snel betut
teld. Elke normale kritiek of sociale contro
le kan dan negatief ervaren worden; want 
wie is die ander dat die het recht zou 
hebben om kritiek te uiten? Nietzsche zei 
het nag radicaler: 'een sprekend geweten 
is onfatsoenlijk'. Hier zit het basisprobleem 
van de autonomisten: waar haal je normen 
vandaan? En waarom zou je je aan nor
men iets gelegen Iaten liggen? Oat is een 
onoplosbare vraag als er niets transce
dents voor je is. 

Het siert de Raad dat hij deze nota niet 
voor zijn rekening genomen heeft. De 

Als er niets transcendents 
voor je is, waar haal je dan 
je normen vandaan? 
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twee genoemde basisprincipes blijken 
veelvuldig voorwerp van debat in de Raad 
te zijn. lndien er dus een advies uit de 
Raad komt, dan ligt daar in principe geen 
verdoezeling van fundamentele visies aan 
ten grondslag. Nag een stap verder: de 
uitbrenging van verschillende gefundeer
de en dus verdeelde adviezen. Oat zou 
mooi zijn. De Raad voor het Jeugdbeleid 
zou daarmee een nieuwe trend zetten. En 
wei een veel democratischer dan die Ra
den die afwijkende meningen van hun 
leden straffen met een soort excommuni
catie - niet meer willen luisteren, niet 
meer willen ingaan op argumenten, niet 
meer verkiezen in geprofileerde posities. 
Oak dat komt voor. Wie de hersenspoe
ling van de dwang enige tijd heeft onder
gaan, zal of vertrekken of zich aanpassen. 
In dat laatste geval is hij niet meer de 
vertegenwoordiger van zijn stroming in de 
betreffende Raad, maar een vertegen
woordiger van de Raad in zijn stroming of 
partij; een vertegenwoordiger van een 
vreemde ideologie en dan vaak op een 
heel fanatieke manier. 

De adviezen van Raden voor regerings
beleid welke als 'consensus' worden ge
presenteerd, hebben niets neutraals of 
objectiefs, maar zijn de resultaten van een 
ideologische machtsstrijd die na formule
ring van het ad vies aan het oog onttrokken 
wordt. Het advies zelf is, voor wie met 
politieke filosofieen vertrouwd is, gemak
kelijk plaatsbaar. Voor het CDA is van 
belang te weten dat de generaties van de 
beroepsgroepen waaruit de ambtelijke 
staven van de Raden bestaan relatief zeer 
weinig geschoolde christen-democraten 
bevattten. Oat maakt het nag minder 
waarschijnlijk dat adviezen stroken met de 
visies van het CDA. Die eenzijdigheid treft 
men oak in de wetenschap aan, bijvoor
beeld in vakgroepen binnen de sociale 
faculteiten. De zelfkritische zin leidt daar
onder.3 

End of ideology? 
Diegenen die er belang bij hebben, zullen 
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nag een hard gevecht leveren voor de 
stelling dat ideologie, politieke inspiratie 
en visie er niet meer toe doen. Die strijd 
wordt in feite uit de publieke kassen gefi
nancierd. Het Program van Uitgangspun
ten verklaarde de oorlog aan de neiging 
om de mens van de politiek te vervreem
den door het landsbestuur in handen te 
geven van het technisch-professionalis
me. In lijn met het Program van Uitgangs
punten is het aan ons om elke keer de 
objectiviteitspretenties van bureaucrati
sche bestuurders door te prikken. Wij ne
men geen genoegen met het vrije spel van 
ambtelijke diensten en van depolitiseren
de Raden. Voor ons staan de stammen
oorlogen van departementen en semi
overheidsorganen zoals de VNG en der
gelijke niet centraal. Het beleid mag geen 
resultante zijn van de machtstrijd van' ben
des' ambtenaren in de vorm van concur
rerende overheidsdiensten die meer of 
minder goed weten 'hoe de hazen lopen'. 
Tot in eigen gelederen moet met dit soort 
ongenormeerd machtsdenken worden af
gerekend. Oak in het CDA hoort men wei 
- dat kennis van de procedures er op 

aankomt en niet kennis van de princi
pes; 

- dat het christelijke karakter van het 
CDA beperkt kan blijven tot een routi
nematig politiek 'Here, zegen deze spij
ze, amen'; 

- dat het bij politieke visies niet gaat om 
iets reeels, ja het hart van de zaak, maar 
om mooi-denkerij die mensen onge
schikt maakt voor het praktisch Ieven; 

- dat de 'mannetjes' belangrijker zijn dan 
de grondslag en drijfveer van de partij. 
Het zijn de ontsporingen van een be

stuurderspartij - mede oorzaken van de 
afgang in de jaren zestig. 

Politiek als Rorschach-plaatje 
'Niets is praktischer dan een goede thea-

3. Zie biJVOorbeeld G. Engbertsen en A. Kanter over CDA· 
v1sies in. 'Schuivende Verantwoordelljkheden', wordt ge· 
publiceerd in Beleid en Maatschappif 1988, themanum
mer over kerntaken van de overheid. 
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r1e', zo stellen technici. Oat geldt ook voor 
visies in de praktische politiek. Dwars door 
aile depolitisering heen moet een rege
ringsbeleid, dat uit is op grondige veran
deringen in het politieke bestel, in beleid 
en in verbale toelichting Iaten zien in welke 
maatschappij-visie het beleid past De 
burgers moeten kunnen zien dat het se
rieus gaat om een politiek die de waardig
heid van burgers en samenleving beoogt. 

lntentie, doel en tussendoelen, alsmede 
de middelen die die verbinden, moeten in 
die visie op mens en samenleving passen. 
A Is het echt zo is, dan verdient zo' n beleid 
een duidelijke verklaring. Burgers komen 
in de regel zelf niet tot een omvattend 
begrip van de gevoerde politiek; die blijft 
voor hen te zeer een Rorschach-plaatje 
dat allerlei duidingen toelaat. Hoe juister 
de toelichting, des te meer vertrouwen. 
Zander toelichting raken zelfs de politici de 
draad kwijt en krijgt de indruk van stuur
loosheid de overhand. Einde van de ideo
logie? Einde van de integere principiele 
toelichting op het beleid? Dan ook het 
einde van de loyaliteit en de publieke 
steun voor het beleid. 

Een pur sang (maar partijpolitiek her
kenbaar) ambtenaar als In 't Veld neemt 
daar genoegen mee4 De overheid (tech
nocratisch/professionalistisch opgevat) 
moet steeds meer rekening houden met 
slim me (bedoeld is puur normloos bereke
nende) burgers, zo stelt In 't Veld. Daarom 
moet wetgeving steeds weer aan hun slim
heid (bedoeld is fraudebereidheid ~n frau
dekundigheid) worden aangepast. Zo 
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rennen burger en overheid achter elkaar 
aan, elkaar in 'slimheid' overtroevend. De 
relatie tussen hen is verbroken, er is geen 
morele band meer, zoiets als gedeelde 
overtuiging Het eindstation van de bu
reaucratische ideologie waarin, heel po
pulair, geen spoortje moraal(isme) meer te 
bespeuren valt. 

Het is goed dat deze negativistische 
utopie af en toe in aile onbevangenheid 
geschetst wordt. Het is een doodlopende 
weg, een regressieverschijnsel. Echte ont
plooiing van de cultuur verloopt langs an
dere wegen. We hoeven niet te vrezen dat 
de ontwikkeling van de samenleving op 
deze wijze zal gaan vastlopen, hoe sterk 
de positie ook is van hen die zich in bu
reaucratisch/technische illusies hebben 
vastgebeten. Maar het is toch wei jammer 
als het regeringsbeleid door hen een tijdje 
stuurloos, gevoelsarm en grijs-neutraal zal 
zijn en als de burgers een tijd lang aange
leerd zal worden dat hun relatie tot de 
overheid bepaald mag of moet worden 
door visieloos, berekend eigenbelang. 
Om dit soort ontsporingen te voorkomen is 
het nodig om het CDA niet zozeer als 
bestuurderspartij maar als beginselpartij 
te profileren. 

A.M.O. 

4 R J 1n ·1 Veld, 'N1et b11 terugtred aileen·, lntermedtatr 17 
1un1 1988 
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