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Met deze parafrasering van Arend Lijp
harts bekende studie wil ik een bijdrage 
leveren aan de discussie over de ontwik
keling van de Nederlandse politiek, die op 
verschillende plaatsen is ingezet naar aan
leiding van het tot stand komen van het 
kabinet Lubbers-Kok. 

Met name wil ik kritiek leveren op het 
idee van een 'ideologische toenadering' 
tussen CDA en D66, zoals Erik van der 
Hoeven die heeft geconstateerd in Idee66 
van december 1989. De kern van mijn 
kritiek is, dat daaruit een verkeerd begrip 
spreekt van pacificatie en coalitievorming 
in het Nederlandse bestel. Dit wordt, veel 
meer dan hij inziet, nog steeds gedomi
neerd door de ondeugden van het verleden, 
sterker: het keert daar weer toe terug. Om 
dit toe te lichten, zal ik eerst een 
beschrijving geven van de Nederlandse 
traditie van politiek voeren. 

Terug naar de verzuiling 

In Intermediair van 19 januari 1990, geeft Bart 
Tromp onder de titel Politiek saai, -politicologisch 
spannend, een analyse van de kabinetsformatie. Zijn 
conclusie is, dat de coalitietheoriën hebben gefaald 
in hun voorspellende en verklarende waarde voor 
de Nederlandse politiek. Volgens hem keert de 
politiek terug weer terug naar de stijl en strategie 
van de periode 1945-1965, die door Lijphart be
schreven zijn in zijn, bij vele politici en journalisten 
zo populaire Verzuiling, Pacificatie en Kentering van 
de Nederlandse Politiek. 

Het is de onmiskenbare verdienste van Lijphart 
geweest, dat hij in 1968 als eerste een beschrijving 
heeft gegeven van het functioneren van het Neder
landse politiek bestel, dat alom als ingewikkeld 
wordt beschouwd. Hij heeft zich daarbij laten leiden 
door de pluralistische democratietheorie. Deze the
orie geeft aan dat, wanneer een samenleving ver
schillend is samengesteld naar fundamentele ken
merken als ras, taal of godsdienst, slechts dan een 
stabiel politiek stelsel kan ontstaan, indien in het 
maatschappelijk organisatiepatroon die heterogeniteit 
wordt gematigd door overlappende lidmaatschappen. 
De voor democratie noodzakelijke gematigdheid 
ontstaat doordat mensen hun eventuele verschillen 
in direkte confrontatie met elkaar leren relativeren 

* De auteur is voorzitter van de D66-fractie in 
provinciale staten van Overijssel. 

24 

binnen de georganiseerde verbanden. 
Lijpharts probleemstelling is, dat het Nederlandse 

politieke bestel in de periode 1917-1967 wordt 
gekenmerkt door georganiseerde heterogeniteit, op 
levensbeschouwelijke basis in de vorm van verzui
ling. Volgens de pluralisme-theorie is er dan geen 
stabiele democratie te verwachten; toch maakt het 
Nederlandse politieke bestel een zeer stabiele in
druk. 

Teneinde de discrepantie tussen theorie en prak
tijk op te lossen poneert Lijphart de stelling dat het 
samenwerkingsgedrag van de politieke elites dezelf
de werking heeft als de overlappende lidmaatschap
pen uit de pluralismetheorie. Anders gezegd: de 
politieke cultuur van de pacificatie zorgde ervoor 
dat de middelpuntvliedende werking van de ver
deeldheid (verzuiling) volledig gecompenseerd werd 
door de samenwerkingsbereidheid van de elites. 

Modernisering, verzuiling en klassenstrijd 
als ideologische driehoek 

Nederland heeft van oudsher een diepgeworteld 
klasse- en standsbesef, dat niet alleen terug te 
vinden is in talloze uitdrukkingen en zegswijzen, 
doch ook tot ver in de twintigste eeuw door men
sen zo ervaren is . Daarnaast is er sprake van een 
religieuze pluriformiteit onder een protestante do
minant. 

In deîoop van de negentiende eeuw leidden de 
religieuze tegenstellingen tot verzuiling, de sociaal
economische tegenstellingen tot klassestrijd. Aan
vankelijk stond de negentiende eeuw een andere 
brandhaard centraal: die rond de modernisering. 
Deze modernisering, die tot uitdrukking kwam in 
industrialisatie, democratie, indivualisering, rationali
teit en secularisatie, werd gedragen door de libera
len. In eerste instantie vonden deze in hun strijd 
tegen tegen de conservatieven de katholieken aan 
hun zijde, die door de regenten steeds achtergesteld 
waren geweest. Naarmate de confessionelen echter 
modernisering gingen zien als ontkerkelijking en het 
wegkwijnen van traditionele waarden, probeerden 
dezen deze het confessionele volksdeel langs kerke
lijke scheidslijnen te organiseren. Daarmee ont
stond de verzuiling: het proces waarbij de samen
leving werd gesegmenteerd in levensbeschouwelijke 
gefundeerde organisaties. 

Naast deze liberaal/confessionele tegenstelling 
ontstond tegen het einde van de negentiende eeuw 
een verheviging van de zogenaamde 'sociale kwes
tie'. De, uiteindelijk ook in Nederland, doorzettende 
industrialisatie verscherpte de aanwezige klassestrijd 
tot politieke factor. 
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Vanaf het eind van de negentiende eeuw bestaat 
zo in de Nederlandse politiek een driehoeksverhou-
ding tussen modernisering, verzuiling en klassestrijd; 
elk van deze polen staat tegenover de beide andere, 
en vanuit elk van deze polen worden beide andere 
als 'concurrent' gezien. Voor het begrijpen van de 
werking van het politieke stelsel lijkt deze histori
sche ontwikkeling essentieel. Bij Lijphart treffen we 
slechts twee polen aan: een sociaal-economische 
tegenstelling en religieuze tegenstellingen. Hij ziet 
dan ook geen driehoeksverhouding, maar slechts 
twee confessionele blokken, die 'naast' een derde, 
liberaal/socialistisch gespleten blok zouden functio
neren. 

Stabiliteit en coalitiepolitiek 

De 'pacificatie'-politicologen, zoals Lijphart, roemen 
nogal de Nederlandse traditie van overleg en sa
menwerking, van en met "het schikken en plooien" 
tijdens de Republiek, tot en met de coalitiepolitiek 
tijdens de Verzuiling. De vraag is echter of dit niet 
maar ideologie dan werkelijkheid is, maar vooral 
welke resultaten dan wel werden geboekt met die 
geroemde samenwerking. In ieder geval kan van de 
Republiek gezegd worden, dat de enige echte pres
tatie geleverd is in het niet uit elkaar vallen, doch 
dat die relatief autonome provincies, ondanks alle 
schikken en plooien, een politiek-bestuurlijk onver
mogen ten toon spreidden, dat bijna fataal geweest 
is voor het voortbestaan van Nederland. 

We kunnen ons afvragen of er ooit een grote sa
menwerkingsbereidheid tussen de Nederlandse poli
tieke elites is geweest. In de parlementaire ge
schiedenis is weinig dat daarop wijst. De vraag naar 
samenwerkingsbereidheid van de elites is van belang 
in verband met Lijpharts stelling, dat juist deze 
bereidheid het noodzakelijke tegenwicht vormde 
tegen de 'middelpuntvliedende' werking van de 
verzuiling. 

Alleen al tussen de confessionelen zijn er vele, 
hevig uitgevochten, meningsverschillen geweest (over 
zaken als het gezantschap bij het Vaticaan, de 
zondagsrust en het processieverbod), voordat zij uit 
praktische overwegingen besloten dat deze beter 
met rust gelaten konden worden. Vanaf 1917 (in
voering van het algemeen kiesrecht) hadden de 
confessionelen immers (tot 1965) een electorale 
meerderheid, zodat er een praktische noodzaak tot 
een confessioneel meerderheidskabinet bestond. 

Samenwerking met de oude tegenstanders, de 
liberalen, was eerst mogeijk nadat de parlementaire 
positie van die liberalen behoorlijk verzwakt was en 
er in de periode 1933-1937 een zondebok nodig 
was voor de bezuinigingspolitiek. Van samenwerking 
met de socialisten was in het geheel geen sprake 
(RK-Ieider Nolens "in uiterste noodzaak", AR
leider Colijn "geen sprake van"). De beleidszwakte 
en het politieke onvermogen in het tijdvak 1917-
1939 zijn legendarisch geworden. 

In de periode 1939-1952 was er een breuk in 
de confessionele samenwerking, vanwege de opstel
ling van de ARP. Hieraan werd zelfs door de oor-
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logsjaren weinig veranderd. Het oude verzuilde 
patroon werd hersteld in het bevrijde Nederland, 
het eerst door de katholieken in het vroeg bevrijde 
zuiden. 

ARP-leider Jan Schouten kwam terug met de 
mededeling dat "hij niet was veranderd". Omdat de 
ARP geen regeringsverantwoordelijkheid wilde dra
gen voor de dekolonisatie van Nederlands-Indië èn 
ter beteugeling van de invloed van het uit verzets
prestige groeiend communisme, kozen de katholieke 
leiders voor samenwerking met de sociaal-democra
ten, gesteund door de veel kleinere liberalen en 
christelijk-historischen. Van harte was deze samen
werking niet. Sociaal-democraten werden snel bui
ten die departementen gewerkt, waar ze in confes
sionele ogen "kwaad konden": economische zaken, 
vanwege de ordening, en onderwijs, vanwege de 
verzuiling. 

Vanaf 1952 werd de confessionele meerderheids
politiek hersteld. VVD-leider Oud introduceerde de 
polarisatie met de sociaal-democraten, zodat de 
confessionelen wisselende coalities vormden met 
liberalen en sociaal-democraten. In hun concurren
tie met de liberalen en socialisten propageerden de 
confessionelen de harmonie tussen kapitaal en 
arbeid en trachtten zo de sociaal-economische 
tegenstellingen te neutraliseren als basis voor par
tijvorming. Liberalen en socialisten stelden daar de 
harmonie tussen levensbeschouwingen tegenover en 
trachtten zo de religieuze tegenstellingen te neutra
liseren als basis voor partijvorming (doorbraak
gedachte). 

De basis voor de pacificatie-cultuur zat in "het 
dubbele compromis". Gegeven de uit concurrentie
overwegingen geboren noodzaak de sociaal-econo
mische tegenstellingen te integreren, voltrok zich 
binnen elk van de zuilen een compromis-proces op 
voornamelijk het sociaal-economisch gebied. Omdat 
elk van de zuilen in ongeveer dezelfde sociaal
economische belangentegenstellingen -positie ver
keerde, kwam het interne zuil-compromis voor elk 
van de zuilen op ongeveer hetzelfde standpunt uit. 
Tussen de zuilen is het compromis dan snel geslo
ten, doch moeilijk veranderbaar. 

Paradox 

De paradox van de verzuiling is derhalve niet dat 
daardoor een middelpuntvliedende werking ontstaat, 
maar juist het tegendeel: een middelpuntzoekende 
werking en dat het niet de confessionaliteit, doch de 
sociaal-economische belangen zijn, die het politieke 
debat overheersen. Er ontwikkelt zich een pacifica
tie-stijl als dominante cultuur van de politieke 
meerderheid en de daarmee samenhangende mid
delpuntzoekende werking. Karakteristiek voor deze 
pacificatie-cultuur zijn: 
* het achterwege laten van discussies over identi

teits gevoelige onderwerpen, terwijl gelijktijdig de 
achterban de identiteit als bestaansvoorwaarde 
wordt voorgehouden; 

* het integreren van sociaal-economische tegen
stellingen in de vorm van het corporatisme als 
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basismodel voor alle sectoren van de 
samneleving; 

depolitisering van noodzakelijke keuzes 
door deze te 'delegerewaan deskundigen, 
waardoor het beleid een sterk technocra
tisch accent krijgt; 
het beperken van de rol van het parle
ment tot het al dan niet voortbestaan 
van het kabinet, doch dit kabinet be
leidsmatig niet voor de voeten lopen, 
hetgeen een sterke machtspositie voor de 
bureaucratie met zich mee brengt. 

Er is sprake van op levensbeschouwelijke basis 
verzuilde bevolkingsdelen en een onverzuild deel. 
De confessionele politieke elites beseften heel goed 
dat hun machtsbasis lag in de stabiliteit van het 
confessionele electoraat. Via een politiek van actie
ve verzuiling hielden zij deze machtsbasis in stand. 
De verzuiling had duidelijk twee gezichten: een 
pacificerende politieke praktijk, gekoppeld aan een 
polariserende politieke ideologie tegenover de kie
zers. De evenredige vertegenwoordiging was bij 
uitstek geschikt om die dubbelheid te kunnen han
dhaven. Daarom moest ook de van een stabiele 
machtsbasis afwijkende verkiezingsuitslag in de 
daarop volgende formatie worden 'gecorrigeerd'. De 
periode 1917 - 1967 is een periode van een verzuilde 
meerderheid tegenover een onverzuilde minderheid. 
Dat is de werkelijke betekenis van 1967: het weg
vallen van de electorale meerderheidssteun voor de 
verzuiling. 

Recapitulerend kunnen we stellen dat de zoge
naamde stabiliteit in de Nederlandse politiek in de 
periode 1917-1967 in hoofdzaak een stabiliteit van 
de kiezers was, met name van de confessionele 
kiezers die gezamelijk een meerderheid vormden en 
vrijwel niet een samenwerking van de politieke 
elites. Die stabiliteit van de confessionele kiezers 
werd bereikt via de soms harde hand van de ver
zuiling, als sociale beheersingstechniek. Het hele 
bestel bleef echter gebaseerd op concurrentie. Al
hoewel liberalen en socialisten de pacificatie-cultuur 
niet deelden, waren ze gedwongen afwisselend tot 
coalities te komen. Daarbij waren socialisten en 
liberalen geen van beide ongevoelig voor een tech
nocratisch getint beleid. In de technocratie lag dan 
ook de consensus tussen de drie hoofdstromingen in 
de Nederlandse politiek tegen het eind van de peri
ode 1917-1967. 

'Technocratie' en 'ideologie' in de Neder
landse politiek 

Met het wegvallen van de confessionele meer
derheid in 1967 ontstond als het ware een 'crisis'- 
periode in de Nederlandse politieke verhoudingen. 
Deze crisis was van tweeërlei aard: de instabiliteit 
van het electoraat, waar de politieke elites geen 
antwoord op hadden omdat ze echte 'samenwerking' 
nooit gepraktiseerd hadden, gekoppeld aan een 
concentratie-tendens in het partijwezen. Globaal 
duurde die periode van 1967 tot 1982. Het Neder
landse ,politieke bestel blijft fundamenteel gebaseerd 
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op de driehoeksverhouding van liberalen, confessio
nelen en socialisten. De periode eindigt in 1982, na 
de tot standkoming van het CDA als enige echte 
politieke vernieuwing na 1967. 

In de periode dat de verzuiling, via de confessio
nele meerderheid in het parlement, dominant was in 
de Nederlandse politiek, kreeg de praktische politiek 
en steeds sterker technocratisch karakter. Dat was 
op zich niet zo verbazingwekkend, omdat de verzui
ling de vlucht in deskundigheid in hoge mate be
vorderde. Daardoor combineren alle drie de politie
ke stromingen steeds een 'technocratische' praktijk 
met een 'ideologische' basis en hebben ook gelijktij
dig twee daarmee verwante politici in eigen gelede
ren: 'technocraten' en 'ideologen'. Door de verzui
lingspolitiek hadden de technocraten van de voor
malige CDA - partijen en van de PvdA en VVD in 
de jaren zestig de overhand. 

Dat leek gunstig voor D66, omdat zijn pragma
tisme vrij naadloos aansloot op de technocratische 
tendenzen. D66 achtte de pratijk van de technocra
tische politiek zodanig dominant, dat het de beteke
nis van de ideologische driehoek daaronder ont
kende. D66 poneerde dat kiezers zouden moeten 
kunnen kiezen voor alternatieve inhouden van 
(technocratisch) beleid en zich niet door een ideo
logisch appèl moesten laten verleiden tot oneigen
lijke politieke steun. De partij symboliseerde 'het 
einde van de ideologie'. Verschil van mening tussen 
de grote vijf van toen en D66 ging bovendien over 
de democratische controleerbaarheid van deze tech
nocratische politiek. De gevoeligheid voor techno
cratie maakt ook dat D66 als eerste de ecologische 
problematiek onderkende die door de 'Club van 
Rome' aan de orde werd gesteld. 

Het falen van de technocratie in het oplossen 
van de maatschappelijke problemen in de jaren 
zeventig, de crisis van de technocratie, stelde D66 
op enige achterstand ten opzichte van de overige 
partijen, omdat die gemakkelijk konden terugvallen 
op het steeds aanwezige alternatief van de ideologie, 
hetgeen ook prompt geschiedde. D66 had dat 'ideo
logische' antwoord niet, al voerde het wel daartoe 
de discussie. 

Bij de ideologen in christen-democratische, libe
rale en sociaal-democratische kring heeft D66 het 
nooit zo goed gedaan. Immers, D66 symboliseerde 
de negatie van hun bestaan. In de jaren zeventig 
stond D66 buitenspel; in de jaren tachtig kon het 
debat weer op gang komen over de reorganisatie 
van het politieke systeem, waarin een technocrati
sche politiek, die onder Lubbers hersteld is, moet 
worden ingebed, wil het een goede maatschappelijke 
acceptatie hebben. De tragiek van D66 is echter, 
dat wanneer een technocratische politiek, waar D66 
zelf ook erg gevoelig voor is, succesvol is, de nood
zaak van een democratische inbedding niet voor 
iedereen een vanzelfsprekendheid is, terwijl bij het 
falen van een technocratisc~e politiek de ideologi
sering als alternatief, de democratische inbedding 
niet goed bespreekbaar maakt. 

De jaren zeventig worden dus gedomineerd door 
een 'ideologische' reactie op de technocratische 
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verzuilingspolitiek, gekoppeld aan de vorming van 
het CDA. Maar het CDA blijft een voortzetting 
van de pacificatie-cultuur en dus dienen identiteits
gevoelige kwesties, die verdeeldheid kunnen bren
gen, buiten de deur te blijven. Er ontstaat echter 
wel een probleem. De ontzuiling heeft het onmoge
lijk gemaakt met een 'identiteits'-beroep op de 
kiezers brede steun te verwerven. Het mislukken 
van het 'ethisch reveil' en het succes van het 'tech
nocratisch karwei' spreken voor zich. De praktijk 
van de pacificatie is de voortbestaansvoorwaarde 
voor het CDA geworden. Dat betekent dat het 
CDA, om de concurrentie-positie ten opzichte van 
PvdA en VVD te handhaven, veroordeeld is tot het 
voeren van een technocratische politiek met hoofd
aandacht voor het sociaal-economisch beleid. Pro
blematisch voor het CDA is echter, dat de grote 
maatschappelijke veranderingen, het ontstaan van 
het brede maatschappelijke midden en de ontzui
lingstendenzen, hebben geleid tot een onderverte
genwoordiging van het CDA in de onderste lagen 
van de samenleving. Voor het behoud van het 
CDA als volkspartij is het noodzakelijk dat het 
CDA met enige regelmaat zich de positie van die 
groeperingen in de samenleving bewust is. 

De kabinetsformatie 1989 

Een twee-partijen coalitie is per defInitie stabie
ler dan een drie-partijen coalitie, zeker wanneer de 
derde partij niet noodzakelijk is voor een meerder
heid en bovendien zowel sociaal als politiek niet in 
het coalitie-plaatje past. CDA en PvdA zijn beide 
volkspartijen, die in de politieke praktijk de oren, 
en de opvattingen, nogal laten hangen naar de 
belangengroepen die de achterban van beide partij
en vormen. Dit maatschappelijk middenveld is het 
bolwerk van centralisme en bureaucratie in onze 
samenleving en blijkt in hoge mate van de werke
lijkheid vervreemd te zijn. 

Desalniettemin hebben CDA en PvdA in hun 
onderlinge coalitiepolitiek in het verleden steeds 
getoond daar wederzijds belang aan te hechten. 
CDA en PvdA zullen elkaar snel vinden in het 
centralisme. Ondanks alle lippendienst aan decen
tralisatie, zijn bij uitstek CDA en PvdA partijen 
van de centralisatie. Centralisatie is in het Neder
landse politieke bestel niet 'onlogisch', immers 
slechts op centraal niveau komt de 'evenredigheid' 
het meest tot z'n recht. CDA wil bijvoorbeeld de 
sociale vernieuwing niet overlaten aan de PvdA
wethouders in de steden, terwijl de PvdA die sociale 
vernieuwing niet vertrouwt in de handen van het 
CDA-maatschappelijk middenveld. Ergo: centralisa
tie troef. Ik denk dat D66-ers systematisch onder
schatten welke sociaal verstorende werking de be
langen-ongebondenheid van D66 in dit opzicht 
heeft. 

In politiek opzicht is er een gelijksoortig 
probleem. Zowel CDA als PvdA hebben een zwak
ke parlementaire traditie. Zeker wanneer ze aan de 
regring zijn, zijn slagvaardigheid en 'de regering re
geert' de hoogste waarden. Een sterk besef van 
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alom noodzakelijke parlementaire controle wordt 
snel als "voor de voeten lopen" ervaren. Juist D66 
profIleert zich op dit soort punten. De coalities 
tussen CDA en PvdA in het verleden (1946-1958 / 
1965-1966 / 1973-1977 / 1981-1982) waren geen 
toonbeeld van stabiliteit. Beide partijen hebben, 
zeker in de periode 1946-1958 een grote ervaring 
opgedaan in instabiliteitshantering en crisisbeheer
sing. D66 heeft daarin niets te bieden. Zowel in 
1976 als in 1982 was het toch zo van: "D66 was 
erbij en keek ernaar"? 

Is het verwijt in de richting van het CDA te
recht, dat het CDA, een voor de parlementaire 
meerderheid niet noodzakelijk, D66 toch in de 
regering zou moeten opnemen? Een merkwaardig 
verwijt, vanuit met name D66 is sedert 1967 voort
durend kritiek op 'afspiegeling' geweest, die immer 
als 'zoutloos' en 'onduidelijk' is gebrandmerkt; 
meerderheidspolitiek had en heeft de voorkeur D66. 
Met de vorming van het CDA is men in die kring 
ook explicieter naar dat model opgeschoven. Kan 
D66 het niet hebben slachtoffer te worden van de 
eigen kritiek? 

CDA en D66: samen waar kan, apart 
waar moet? 

Is de probleemstelling wel juist dat D66 opzij 
gezet is om een 'overheersing van het CDA door 
een PvdA-D66-combine te verhinderen? Ik denk 
dat het niet zo zeer de vrees voor een PvdA - D66-
combine is geweest die het CDA tot uitsluiting van 
D66 aanleiding heeft gegeven, doch de potentieel 
verstorende werking, die de aanwezigheid van D66 
in de combinatie van CDA en PvdA zou kunnen 
hebben. Maar ongeacht wat de aanleiding is, het is 
goed om je regelmatig te bezinnen op de partijpoli
tieke verhoudingen en daartoe heeft deze kabinets
formatie kennelijk ruimschoots aanleiding gegeven. 

Waarom moet juist de relatie met het CDA 
centraal worden gesteld? Goed het CDA staat in 
het centrum van de macht op bestuurlijk, econo
misch en sociaal gebied. Maar waarom is dat nu 
opeens een probleem in de relatie met D66, terwijl 
die situatie zich reeds vanaf de oprichting van D66 
voordoet? Is dat omdat de verwachte teruggang van 
het CDA blijkbaar bij 30% kiezersgunst is gestopt? 
of is het omdat D66 alsmaar niet in staat is de 
brug tussen PvdA en VVD te vormen? Heeft het 
te maken met het links-rechts denken en de posi
tionering van partijen ten opzichte van elkaar? Met 
het CDA zat D66 in drie kabinetten, met de PvdA 
in twee en met de VVD in geen. Voor een partij, 
die de samenwerking tussen PvdA en VVD bepleit, 
is de verhouding tot het CDA in dat licht niet het 
eerst aangewezen om aandacht aan te schenken. 
Het CDA van 1989 is een ander CDA dan dat van 
1981, toen het net tot stand was gekomen en in 
een fase van grote onzekerheid verkeerde. Met de 
vorming van het CDA is de verzuling teruggebracht 
tot een keuze voor of tegen christelijke grondslag, 
terwijl het CDA de oneigenlijkheid van de sociaal
economische tegenstelling kan blijven accentueren. 
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Onder Lubbers straalt het CDA zelfvertrouwen, 
zelfbewustheid en zelfverzekerdheid uit; dat was 
tussen 1967 en 1981 geheel afwezig. Er is daardoor 
weer een herstel opgetreden van de pacificatie-stijl: 
technocratische politieke praktijk, gekoppeld aan 
een ideologische retoriek naar de kiezer. 

Wat is het belang van een ideologische discussie 
met CDA, PvdA, VVD of wie dan ook, als de 
kiezer geen invloed heeft op het practische politieke 
handelen van die partijen, waardoor de democrati
sche inbedding daarvan ontbreekt? Wat heb je aan 
een discussie over rentmeesterschap, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit, etc., wanneer de 
politieke praktijk daarvan blijkt uit te draaien op 
verloedering van het milieu, het onderwijs of de 
gezondheidzorg, om slechts enkele voorbeelden te 
noemen? Het enige wat je het CDA kunt aanwrij
ven is, dat het met z'n meerderheidsstrategie als 
eerste verantwoordelijk is voor die politiek. D66 
moet zich niet in de ideologische driehoek laten 
vangen, zelfs niet in het ideologische kwadrant van 
Erwin Nypels. D66 is het typische produkt van de 
zestiger jaren, met z'n gerichtheid op het functione
ren van het politieke bestel en de noodzaak van 
verandering daarvan, met ontkenning van de rele
vantie van ideologiën voor het oplossen van heden
daagse vraagstukken. 

Verkiezingsretoriek 

Dat het bij uitstek voormalige ARP-politici zijn, die 
zich in de verkiezingsstrijd met onaardige opmer
kingen richting D66 keren is niet verwonderlijk. 
Een terugblik in de verzuilingstraditie verricht won
deren; het is de typische ARP-stijl. Biesheuvel gaf 
dat reeds aan door D66 on-Nederlands te noemen. 
D66 ontleent haar 'onduidelijkheid' immers aan het 
feit dat het de negatie vertegenwoordigt van de 
ideologische driehoek in de Nederlandse samenle
ving. Juist de ARP heeft daar altijd de meeste 
moeite mee gehad. Is de ARP niet de zuiverste 
exponent van de grondslagen van het Nederlandse 
politieke bestel, waarvan de betekenis door D66 
wordt ontkent? Is het niet diezelfde voormalige 
ARP, die thans de drager is van de ideologische 
revival van het CDA? Neen, verwonderlijk is die 
aversie uit de oude ARP-hoek tegen D66 in het 
geheel niet. Luister maar goed naar de omroep van 
die voormalige zuil: de NCRV. Verwonderlijk is 
eerder de sympathie van sommige D66-ers voor 
juist dat deel van het CDA. 

Machtspolitiek 

Wanneer een van de centrale punten van kritiek 
van D66 op het politieke systeem in Nederland van 
het begin af aan is geweest het ontbreken van 
enige positieve relatie tussen verkiezingen en re
geringsvorming, waarom zijn we dan zo verbaasd 
dat we gelijk krijgen? wat is er nu anders gebeurd 
dan dat CDA èn PvdA zich rationeel hebben ge
dragen en tot de conclusie zijn gekomen, dat D66 
voor qe regeringsvorming niet noodzakelijk was? 
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Dat is geen machtsmisbruik, doch hrt logisch gevolg 
van de machtspolitieke regels van coalitievorming. 
CDA en PvdA verschillen als volkspartijen niets 
van elkaar in het streven naar macht via meeder
heidsstrategieën. voor de een is D66 dan bruikbaar, 
voor de ander niet, zo eenvoudig ligt dat nu een
maal. 

Dat D66 andere verwachtingen koesterde, kun je 
het CDA niet aanrekenen. Machtspolitiek, arrogan
tie, ondeugdelijke rechtvaardigingen, de ruimte die 
er telkens weer zit tussen norm en feit, zijn niet 
specifiek voor het CDA. De middelen, waarmee 
naar de macht wordt gestreefd, alsmede de wijze 
waarop die macht wordt uitgeoefend, zijn weliswaar 
aan 'spelregels' gebonden, doch niemand mag het 
CDA verwijten dat het door eigen 'opportunistische' 
opstelling en de door de overige partijen zelf geko
zen 'restrictieve' opstelling over de grootste machts
ruimte beschikt. Waarom zou het CDA zich storen 
aan een D66-oproep tot een PvdA-D66-VVD
coalitie, omdat het niet goed is dat één partij altijd 
aan de macht is? Het CDA is zich zeer wel bewust 
dat het in Nederland z'n centrale machtspositie 
slechts dankt aan de polarisatie tussen PvdA en 
VVD. Veel CDA'ers zien in de praktijk de nega
tieve kanten van voortdurende regeringsdeelname. 
Het CDA heeft niet voor niets het probleem van 
het 'carrièrisme' binnen de partij, het probleem van 
de opportunisten, die zich vanwege de baantjes voor 
de partij inzetten. Maar wie kan het CDA in rede
lijkheid verwijten aan de macht te blijven, als die zo 
gemakkelijk door PvdA en VVD wordt aangeboden. 

De politieke cultuur van het CDA 

We kunnen het natuurlijk wel hebben over de 
macht en het gebruik van macht, de rechtvaardiging 
daarvan. en de ideologische processen daaromheen, 
maar wat brengt ons dat verder. In de praktijk doet 
het CDA niets anders dan de PvdA en welke an
dere partij dan ook zou doen. Beter ware het wel
licht te kijken naar de politieke cultuur van het 
CDA; dan is te constateren dat het CDA natuurlijk 
nog in hoge mate zit met de erfenis van de verzui
ling. Het CDA komt uit een traditie, waarin pro
blemen ontdaan moet worden van hun politieke 
contekst, willen ze tot werkbare oplossingen leiden. 
Net als in de korte periode van de verzulingsdomi
nantie, blijft het CDA streven naar een afspiegeling 
van alle belangen. Het daaruit voortvloeiende com
promis, in alle beslotenheid tot stand gekomen, 
wordt de inzet van het politieke machtsproces, 
waarin 'kabinet, of welk ander college dan ook' de 
eerste verantwoordelijkheid draagt voor het resul
taat. 
Waar staat het CDA dus precies voor: 
- depolitisering en technocratie; het systematisch 

buiten de politiek plaatsen van belangrijke 
politieke beslissingen; 

- corporatisme als ideologie; accentuering van de 
integratie van juist die belangentegenstellingen, 
die liberalen en socialisten verdeeld houden; het 
willen bemiddelen tussen alle ter zake, aan de 
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orde zijnde belangen; in de praktijk vertrou
wend op het maatschappelijk middenveld; 

het hanteren van een meerderheidsstra
tegie vanuit een minderheidspositie; 

- de dubbelheid van de emancipatorische eigenheid 
en de emancipatorische acceptatie. 

Mens- en maatschappijbeelden 

Staan CDA en D66 echt dicht bij elkaar in orde
ningskwesties, zoals Erik van der Hoeven stelt? 
Wat bedoelt het CDA precies met de stelling dat 
"zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het 
zelforganiserend vermogen van de samenleving"? 
Over welke concrete problemen gaat dat dan? Pre
cies de identiteitsgevoelige welzijnsordening! Het is 
moeilijk een ideologisch CDA te horen, waar in de 
praktijk CDA'ers die tot die principieel denkenden 
behoren, precies het tegenovergestelde doen. Zij 
streven naar fusies tussen openbare 'en bijzondere 
instellingen in onderwijs en gezondheidszorg via 
gedwongen opheffing van het openbare deel daar
van en de laatste school dient, met steun van klein 
rechts, wel degelijk een bijzondere te zijn. 

De vraag is of het begrip pluriformiteit van het 
CDA wel hetzelfde is als de positieve waardering 
van verscheidenheid van D66. In de politieke prak
tijk vormen dit de felste controverses tussen juist de 
principiëlen in het CDA en D66. Voor met name 
het ideologische CDA betekent 'pluriformiteit' het 
principiële recht de eigenheid in gescheidenheid te 
mogen beleven. Voor zover ik het D66-begrip van 
positieve waardering voor verscheidenheid altijd 
begrepen heb, betekent het de meerwaarde van de 
'ontmoeting' tussen mensen die verschillend zijn. 
Het is een soort begrip op 'menselijk'-niveau. Het 
is het principiële verzet tegen 'soort zoekt soort' en 
het cultiveren van de eigen identiteit door afzonde
ring van anderen. 'Ontmoeting' vereist een princi
piële verdraagzaamheid en die is mij nooit als ka
rakteristiek van voormalige ARP-ers opgevallen. 
Vanwege de waarheidspretenties, die de principiëlen 
in het CDA aan hun opvattingen toekennen, heeft 
de ontmoeting voor hen geen enkele betekenis. Aan 
intellectuele twijfel is geen behoefte. De vraag die 
daar direct aan is gekoppeld, is of soevereiniteit in 
eigen kring wel in overeenstemming te brengen is 
met radicale democratisering, zoals Erik van der 
Hoeven dat doet. 

Het pleidooi van Erik van der Hoeven is feitelijk 
een acceptatie van het CDA -begrip pluriformiteit. 
Dat is een begrip op 'organisatie'-niveau; de ene 
instelling naast de andere. Heel symbolisch spreekt 
hij dan ook van een nieuwe pacificatie. De oude 
pacificatie was ook een confessionele dominant. 

"Pluriformiteit kost geld". Inderdaad. Maar als het 
CDA daar zoveel waarde aan hecht, waarom bezui
nigt dan bij uitstek het CDA op die sectoren in de 
samenleving, waar die pluriformiteit van betekenis 
is? Natuurlijk, dat zal het 'technocratische'-CDA 
zijn, met zijn overheersende belangstelling voor het 
welvaartsprobleem, de economie, boven het welzijn. 
Dat deel van het CDA is nog steeds aan de macht 
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en in de meederheid binnen die partij. Zodra het 
CDA op de wijze gaat functioneren, zoals door 
Erik van der Hoeven als ideologisch beschreven, 
verliest het de greep op de polarisatie tussen PvdA 
en VVD en drijft het deze partijen naar elkaar toe. 
Daarmee realiseert het CDA een D66-wens, maar 
kennelijk ook een D66-onvermogen. Het techno
cratische CDA zal dat verhinderen. 

Het door het CDA zo gekoesterde 'maatschap
pelijke middenveld' is het bolwerk van een peper
dure bureaucratie en verstarring in onze samenle
ving. De overheid is niet het probleem. Het maat
schappelijk middenveld is verstard en daardoor 
vervreemd van de maatschappelijke werkelijkheid, 
doch speelt in de politiek een overheersende rol. 
Daar zit de kern van de 'bestuurbaarheids-proble
matiek' in onze samenleving. Dat heeft niets te 
maken met solidariteit of individualisme, maar alles 
met de wijze waarop het maatschappelijk midden
veld in stand wordt gehouden. D66-ers zullen bij 
spreiding van verantwoordelijkheid en macht on
middellijk denken aan openheid van deelname, aan 
openheid van machtuitoefening, aan controleerbaar
heid van het handelen, aan representativiteit van 
besturen, aan het afleggen van verantwoording, aan 
aanspreekbaarheid op en aansprakelijkheid voor 
beslissingen, aan rechtsbescherming tegen willekeur. 
Tragisch genoeg vind je op al die punten telkens 
weer juist het principiële CDA tegenover je, in zijn 
vasthoudendheid aan het bestaande, in marginalise
ring van noodzakelijke veranderingen, maar vooral 
in het dogmatisch vasthouden aan de zogenaamde 
'autonomie' van het maatschappelijk middenveld. 

Arie Oostlander en Erik van der Hoeven: 
een paar apart? 

Oostlander en Van der Hoeven, beiden voormalig 
directeur van de wetenschappelijke bureaus van 
CDA en D66, hebben elkaar kennelijk geïnspri
reerd tot een ideologisch debat. Is zo'n debat nuttig 
en noodzakelijk voor een mogelijke politieke sa
menwerking? Van buiten af bezien, is er binnen het 
CDA zowel sprake van een herleving van een 
discussie omtrent de christelijke grondslag, als van 
ideologisering rond de verantwoordelijke samenle
ving. In dat opzicht is het niet zo verwonderlijk dat 
nu reeds is aangekondigd, dat de 'technocraat' Lub
bers zal worden opgevolgd door de 'ideoloog' 
Brinkman. Maar Nederland heeft nu eenmaal de 
traditie, dat ideologieën voornamelijk een mobilisa
tie-functie hebben voor de eigen achterban en 
weing betekenis voorde praktische politiek. De 
kernvraag voor het huidige politieke bestel is im
mers niet de ideologie, doch een zodanige verande
ring van de praktijk dat in principe iedere coalitie 
mogelijk is. Is daarom een debat over de wederzijd
se politieke praktijk niet zinvoller? Tenslotte moe
ten politieke partijen samenwerking bereiken in het 
politieke handelen! 
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