
CDA en D66: een paar apart 
ERIK VAN DER HOEVEN * 

Is er iets mis gegaan met de relatie tussen CDA en 
D66? Zeven j aar geleden was D66 voor het CDA 
nog goed voor een (weliswaar niet erg succesvol) 
interimkabinet. nu is het opzij gezet om een 
overheersing van het CDA door een PvdA-D66 
combine in een CDA-PvdA-D66 kabinet te 
verhinderen. Of is misschien naar buiten 
gekomen wat al die jaren reeds onder de 
oppervlakte lag? 

De oppervlakte 

Aan de oppervlakte is ertussen CDAen D66doorgaans 
weinig aan de hand. In sociaal-economisch opzicht 
staan de partijen dicht bij elkaar: sociaal, maar met 
oog voor de noodzaak dat het geld ook nog verdiend 
moet worden voordat het wordt uitgegeven; wars van 
al te grote staatsbemoeienis en opleggen van maatre
gelen, veel nadruk leggend op de eigen verantwoorde
lijkheid van elk van de partners in het sociaal-econo
misch verkeer. En het sociaal-economisch beleid is 
maatgevend voor de vaderlandse politiek; worden de 
partijen niet steeds geprojecteer~ op een links-rechts 
schaal? 

Als wij mogen geloven dat er een rabiate anti-D66 
stemming heerste in de CDA-fractie gedurende de 
eerste twee weken van de informatie, dan heeft de 
links-rechts schaal zijn tijd misschien wel gehad. 

De vooroordelen 

D66 zoals dat wordt gezien door D66-ers is natuurlijk 
anders dan D66 zoals het wordt gezien door CDA-ers 
en het CDA zoals het wordt gezien door D66-ers is 
anders dan wanneer CDA-ers zichzelf bekijken. Laten 
we eerst het CDA in de D66-optiek nemen. Dan zien wij 
een partij die zich heeft genesteld in het centrum van de 
macht en van daaruit een groot aantal onhebbelijkhe
den heeft ontwikkeld. Daartoe behoren, behalve de 
vanzelfsprekende arrogantie die bij deze positie hoort, 
vooral ook de mooie verhalen die er omheen worden 
geweven. Verantwoordelijkesamenleving? Best, maar 
dan ook de mogelijkheid voor ieder om daadwerkelijk 
naar zijn of haar voorkeuren te kunnen kiezen en geen 
gedwongen fusies van scholen en ziekenhuizen waar
bij het christelijke karakter langs achterdeuren toch 
weer aan ieder wordt opgelegd. Daaruit blijkt toch 
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alleen maardatde mooie verhalen een sausje zijn voor 
een wezenlijke conservatieve en machtspolitieke op
stelling? 

En dan D66 door de CDA-bril. Zoals de lezer be
grijpt, is deze mij wat minder vertrouwd, maar ik doe 
een poging. Dan zie ik de enige anti-CDA-partij in het 
land, de enige die in verkiezingstijd en daarbuiten niet 
nalaat op te roepen tot een kabinet zonder CDA; een 
partij die als geweten probeert te fungeren voor PvdA 
en WD en hen steeds weer oproept zich tegen het CDA 
te verzetten, juist waar christelijke waarden in het 
geding zijn, zoals eerbied voor het leven; een partij die 
verder een levensgevoel uitstraalt dat echte verant
woordelijkheid mist en die daarom niet teveel invloed 
mag krijgen . 

Deze tegenstelling is niet van vandaag of gisteren. 
De liberalen uit de vorige eeuw waren uitgesproken 
anti-klerikaal en de Anti-Revolutionaire Partij is dan 
ook vooral uitverzettegen de liberaletraditiegeboren. 
Dat horen wij terug wanneer de meest uitgesproken 
anti-D66 teksten ('exponenten van een kille samenle
ving', 'yuppies', 'bevorderaars van het egoïsme') in 
verkiezingstijd gehoord kunnen worden uit de mond 
van CDA-politici van AR-snit. D66-ers zijn daarover 
altijd wat verrast, want hun sympathie gaat binnen het 
CDA duidelijk uit naar de AR-hoek vanwege de daar 
heersende open stijl van omgaan met de macht; de 
CDA-boeman heeft voor hen eerder een KVP- of CHU
signatuur (waarbij er gemakshalve aan wordt voorbij 
gegaan dat de KVP een sterke christelijk-sociale vleu
gel had). Wezieneen duidelijkeasymmetriedieverant
woordelijk is voor een permanent misverstand: de 
bezwaren van D66 tegen het CDA zijn gericht tegen 
deszelfs machtspolitiek; de bezwaren van het CDA 
tegen D66 zijn gericht tegen haar ideeëngoed. 

Formatie-perikelen 

Toch waren het niet alleen deze tegenstellingen, die in 
de informatie-periode voor het uit elkaar spatten van 
de CDA-D66 combinatie zorgden. Bij het aansturen op 
een breuk werd er door de hoofdrolspelers wel handig 
van gebruik gemaakt. Een belangrijk deel van het CDA 
is nauwelijks in principiële discussies ge·interesseerd; 
het kwam hen echter goed uit dat in deze situatie 
machtspolitieke en ideologische overwegingen de
zelfde kant uitwezen. 

Ten eerste zal de anti-CDA kabinetsvoorkeur van 
D66 geen enkele CDA-topman zijn ontgaan; ditwas het 
eerste gegeven. Ten tweede waren er in de afgelopen 
kabinetsperiode de voortdurende perikelen over de 
euthanasie geweest; de CDA-top moest wel verwach
ten dat deze in een combinatie met PvdA èn D66 
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Mocht! (Foto: Fotobureau Thuring B. V.) 

verhevigd terug zouden komen. Vermoedelijk wos dit 
één van de drijvende krachten achter het streven in het 
nieuwe kabinet koste wat kost een meerderheidsposi
tie te behouden. Ten derde waren er voor sommige 
bewindslieden (met name Van den Broek) redenen om 
te twijfelen of zij wel op hun stoel konden bl i jven zitten 
als D66 ook aanschoof. De balans opmakend, moest 
D66 worden gewipt. 

De manier waarop dat is gebeurd, heeft kwaad 
bloed gezet en niet alleen bij D66. De opeenvolgende 
zetten van Lubbers waren handigheidjes en per saldo 
effectief. De logica was echter ver te zoeken. Waarom 
D66 wel samen met de WD accepteren, als die accep
tatie ontbreekt in de samenwerking met de PvdA? De 
volgorde van zetten heeft dan ook een andere logica, 
een machtspolitieke en voor ons zelfbeeld is het goed 
dat de edele boosheid over de machinaties van het 
CDA naadloos aansluit op de boosheid over het eigen 
lot. CDA-ers die zich boos hebben gemaakt (en die zijn 
er) waren echter op een geheel andere manier boos. Zij 
stemmen in het algemeen met het resultaat in, zij zijn 
alleen van mening datdeargumentatieen de gang van 
zaken anders hadden moeten zijn. Het CDA had, aldus 
de critici van Lubbers in eigen kring, direct na de 
verkiezingen haar voorkeur voor een kabinet met de 
PvdA moeten uitspreken - om principiële èn machtspo
litieke redenen. Om principiële redenen: kwesties als 
euthanasie zouden met D66 niet bevredigend geregeld 
kunnen worden en om machtspolitieke redenen : D66 
zou in zulke kwesties een ongewenste invloed hebben 
op de PvdA, terwijl deze partijen samen nota bene over 
een meerderheid in het kabinet zouden beschikken. 
Die boodschap zou de PvdA dan maar op een of 
andere manier door de strot moeten worden geduwd. 

Twee soorten CDA 

De beoordeling van het CDA wordt soms gecompli
ceerd doordat het CDA zo gróót is. Het is onvermijde
lijk dat zo'n moloch (waarmee het CDA zich alleen om 
bijbelse redenen al niet zal vergelijken) vele gezichten 
aan de buitenwereld zal vertonen. Wat lastig nu voor 
die buitenwereld! Wij proberen enige ordete scheppen 
in de chaos door twee soorten CDA-ers te onderschei
den. De eerste soort is D66-ers maar al te bekend. Het 
zijn personen die naar het centrum van de macht zijn 
getrokken. Zo'n plaats is aangenaam verpozen voor 
lieden die in hetgeheel nietvanuitenigerlei gedachten
goed handelen. Zij weten datde macht in het midden zit 
en menen datdezedaarhoortte blijven, nietin het minst 
door hun eigen conflictvermijdende gedrag . Zulke 
mensen zijn vaak gezegend meteen grote intelligentie, 
die wordt gebruikt om samenhangende vraagstukken 
op te knippen tot bestuurlijk hapklare brokken die met 
vertoon van stabiliteit worden geconsumeerd. Hun 
aandacht gaat verder uit naar de eigen positie en naar 
procedures die deze kunnen versterken . Vaak zijn het 
ook nog áárdige mensen .. . 

De tweede categorie CDA-ers isvoorhetdoel van dit 
artikel veel interessanter. Het zijn de mensen die vanuit 
christelijke inspiratie denken en handelen en die van 
daaruit eisen aan de samenleving stellen en streven 
naar verándering. Met deze categorie mensen zijn 
D66-ers wat minder snel klaar en alleen al daarom 
moeten zij hier in het zonnetje worden gezet. 

Wij kunnen de spanning tussen beide groepen in het 
CDA herkennen aan de discussie over de zorgzame 
(later: de verantwoordelijke) samenleving en de poli
tieke reactie daarop. Zoals bekend werd het concept 
'zorgzame samenleving' ontwikkeld binnen hetWeten
schappelijk Instituut en daarna met groot succes in de 
partij bediscussieerd. Er kwamen moties die op partij
congressen werden aangenomen, en een aantal daar
van (met name moties die erop aandrongen dat het 
christelijk gedachtengoed gehandhaafd en versterkt 
zou moeten worden) was vanuit machtspolitiek opzicht 
niet zo handig; althans niet in de ogen van hen die het 
CDA als middenpartij, continuefactoren watdies meer 
zij beleven (zie de voorgaande alinea). Uit de mond 
van Bertde Vries kon naafloopvandediscussieoverde 
verantwoordelijke samenleving dan ook worden 
opgetekend dat het niet zo verstandig was geweest dit 
allemaal overhoop te halen. 

Kort geleden spitste deze tegensteil i ng zich toe op het 
onderwijs. In het gedachtengoed van de ex-directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut Oostlander c.s. 
moet het christelijke karakter van het christelijke on
derwijs bewaard blijven; maar omdat niet de gehele 



bevolking van christelijke denominatie is, dienen er 
ook scholen van andere signatuurte blijven. Sterker: er 
moet worden voorkomen dat andersdenkenden om 
oneigenlijke redenen naar de christelijke school wor
den gezogen. Daarom is pluriformiteit in het onderwijs 
gewenst en heeft de christelijke school er baat bij, 
wanneer er een goed aanbod is van islamitische, 
bijzonder-neutrale etc. scholen. Sterker: de 'verbijzon
dering' van openbare scholen moet om deze redenen 

. worden bevorderd . 
Dit klinkt natuurlijk niet goed in de oren van machts

pol itiek denkende christel ijke onderwi jsbestuurders en 
op de CDA-partijraadsvergadering kwam het tot een 
confrontatie, waarbij de principiëlen het onderspit 
moesten delven. Eén van de tegenstanders was oud
staatssecretaris van Onderwijs K. de Jong Ozn. Daar
voor kreeg deze een commentaar van het Nederlands 
Dagblad aan de broek, waarin hij werd verdacht van 
conservatisme (alles bij het oude laten), en de (ook aan 
Deetman toegeschreven) angst dat het departement 
teveel de greep op het onderwijs zou verliezen als er 
geen overheidsscholen meer zouden zijn . De Jong 
verweerde zich daar in het Bulletin voor School en 
Evangelie latertegen. Hij had twee bezwaren tegen de 
verbijzondering van het openbaar onderwijs, zo 
schreef hij: zorgen over de pluriformiteit van bijzonder 
neutrale scholen (hoe zou de overheid die nog kunnen 
controleren?), en zorgen over de financiering van het 
onderwijs als alle scholen bijzonder zouden zijn. Met 
andere woorden : zijn verzet kwam in het geheel niet uit 
conservatisme voort! 

Het politieke assenkruis 

De discussie tussen CDAen D66 op de principiële lijn is 
vele malen interessanterdan die op de machtspolitieke 
lijn. Over machtspolitiek wordt per slot van rekening 
niet gediscussieerd, die wordt uitgeoefend of aange
vochten en daarmee is de kous af. We kunnen de 
tegenstellingen benaderen met het politieke as
senkruis, waarop horizontaal de lijn links-rechts is 
uitgezet, en verticaal een andere lijn,diewe collectivis
tisch-individualistisch zullen dopen. Deze 'tekening is 
vaak door D66-ers van vrijzinnig-democratische sig
natuur gegeven om hun politieke positie te verduidelij
ken. Ik citeer uit de laatste versie van Erwin Nypels, 
gedateerd december 1988: 

'In het politieke krachtenveld bestaan momenteel op 
grond van de inhoudelijke stellingname in ons land een 
viertal polen, d.w.z. een viertal hoofdstromingen'. 

'Met betrekking tot het sociaal-economisch beleid 
vormen in hetalgemeen de PvdAen de WD de uitersten 
(hoofpolen de socialistische PvdA: veel overheidsin-

vloed tegenover de liberale VVD: veel ondernemings
vrijheid), terwijl D66 en het CDA hierbij een gematigde 
tussenpositie innemen'. 

'Met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer vor
men D66 en het CDA de uitersten (hoofdpolen D66: 
grote persoonlijke vrijheid, emancipatie, individuali
sering tegenover het CDA: traditionele leefnormen, 
gezin hoeksteen samenleving), terwijl PvdA en WD 
hierbij een tussenpositie innemen. Deze tussenpositie 
blijkt bij de WD o.a. uit de houding van de Kamerfrac
tie(s) t.O.V. detwee-verdienerswetgeving, de voordeur
delersregeling, de P.e. Hooft-prijs, euthanasie en het 
vroegere abortusinitiatief (verworpen door de EK
fractie)'. 

'De PPR, PSP en CPN hechten evenals D66 grote 
waarde aan emancipatie en individualisering; op so
ciaal-economisch gebied zijn zij voorstanders van veel 
overheidsinvloed (speciaal voor de CPN en de PSP 
geldt dat in nog sterkere mate dan de PvdA)'. 

'SGP, GPV en RPF hechten veel waarde aan de 
traditionele christelijke leefnormen, maar zij geven de 
overheid hierbij een veel grotere invloed dan het CDA; 
zij zijn op sociaal-economisch gebied, evenals de VVD, 
voorstander van veelondernemingsvrijheid' . 

Nu volgtechterde verrassing. In tegenstelling tot wat 
Nypels en vele anderen veronderstellen, levert dit 
antagonisme vrijwel geen onoverbrugbare politieke 
strijdpunten met het CDA op. Integendeel : bij nader 
toezien blijken alleen kwesties waarin het persoonlijk 
geweten in het geding is tot echte problemen aanlei
ding te geven; in alle andere gevallen kunnen de 
contouren van een CDA-D66 combinatie zonder moei
te worden geschetst. Let wel: ik heb het dan over het 
CDA van Oostlander, niet datvan Van den Broek en K. 
deJong Ozn. 

PPR 
PSP 
CPN 
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Ordeningskwesties 

Het gaat hier om het ideologische CDA, dat door 066-
ers doorgaans over het hoofd wordt gezien uit ergernis 
over het machts-CDA. Het is misschien niet onbelang
rijk voor D66 de potentiële overeenstemming met dit 
CDA te verkennen, want laten wij wèl wezen: door de 
gebeurtenissen van de afgelopen maanden is het pers
pectief voor D66 plotseling radicaal veranderd . Van 
potentiële partner in elke combinatie is onze partij 
plotseling geworden tot ongewenste bijzitter in alle 
combinaties, behalve exotische varianten als die waar
voor een meerderheid is vereisten de totnutoe vergeefs 
nagestreefde PvdA/WO-combinatie. En dan toch uit 
een ander perspectief een politieke overeenstemming 
methetCDA? 

De overeenstemming met het ideologische CDA 
berust op het gegeven dat óók de meeste politieke 
tegenstellingen op de lijn collectivistisch-individualis
tisch zich laten terugbrengen tot ordeningskwesties en 
wij constateerden al, dat CDA en D66 juist in or
deningskwesties dicht bij elkaar staan. 

Dat kan worden verduidelijkt door de tegenstelling 
tussen CDA enerzi jds en PvdA en VVD anderzi jds aan te 
scherpen en te bezien waar D66 doorgaans in deze 
discussie staat. Het is bekend dat PvdA en WO sterk 
met elkaar van mening verschillen over de omvang van 
de overheidsbemoeienis met de samenleving. Zij ver
schillen echter nièt over de vraag èf de overheid zich 
met de samenleving moet bemoeien. Als er ordening 
nodig is, zo vindt ook de WO, dan dient deze van de 
overheid uit te gaan. De VVD heeft er zelfs dezelfde 
motivering voor als de PvdA: de overheid moet de 
zwakken beschermen. Lees er het rapport van de 
Teldersstichting dat als uiting van rabiaat liberalisme 
bestempeld werd, maar op na! 

HetCDA is heel wat minder positief over deze rol van 
de overheid . Kenmerkend voor het CDA-denken is dat 
zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het 
zelforganiserend vermogen van de samenleving; de 
overheid springt alleen in waar dit 'organische' proces 
mislukt. En dat nu komt wonderwel overeen met de 
democratiseringsgedachte van D66, waar ook dat 
zelforganiserend vermogen van de samenleving in 
vervat is. Wel is de motivatie van D66-ers hierbij heel 
anders, maar in de praktische politiek zal dat vaak niet 
zoveel uitmaken. 

Vanuit de gedachte van het zelforganiserend vermo
gen van de samenleving èn de wens, het christendom 
zuiver te kunnen beleven, komen de principieel 
denkenden binnen het CDA ook tot een positieve 
waardering van verscheidenheid, die menig D66-er 
weld<;Jdig aan zal doen. Vanuit deze hoek van het CDA 
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kan bijvoorbeeld verzet worden verwacht tegen een 
gedwongen fusie tussen een christelijk en een alge
meen ziekenhuis, vanuit de wetenschap dat in een 
gemengd ziekenhuis de christelijke gedragslijn niet 
onverkort zal kunnen worden gehandhaafd, dat hu
manistische raadslieden een grotere armslag krijgen, 
enzovoort. Ook is het voor deze CDA-ers allerminst 
vanzelfsprekend dat de laatste school in een dorp een 
bijzondere school moet zijn . Liever handhaven zij de 
keuzemogelijkheid . Zij menen dan ook dat uit het 
oogpunt van pluriformiteit grenzen gesteld moeten 
worden oan de schaalvergroting van voorzieningen! 
Heeft D66 wel goed genoeg geluisterd naar deze kant 
van het CDA? 

Een nieuwe pacificatie 

Deze lijn doortrekkend, kunnen de contouren van een 
nieuwe pacificatie die alle welzijnsvoorzieningen zal 
omvatten, worden getekend. Deze is gebaseerd op 
democratisering (de burgerbij het bestuur) ofsoeverei
niteit in eigen kring, al naar gelang de manier waarop 
men de structuur wil benaderen . Hij berust erop dat 
pluriformiteit actief als beginsel wordt nagestreefd, 
ook als dat geld zou kosten, omdat het van grote 
waarde wordt geacht dat mensen hun leven naar eigen 
inzicht kunnen inrichten. 

In beginsel worden, op deze lijn doorredenerend, de 
meeste scholen bijzonder van karakter; in die bijzon
derheid zal een grote diversiteit niet alleen worden 
getolereerd maar ook aangemoedigd. Naast scholen 
op levensbeschouwelijke grondslag zijn er scholen op 
didactische grondslag. Het uniformerende karakter 
van de Zoetermeerse voorschriften verdwijnt. Vrije 
scholen krijgen weer armslag en er komt ruimte voor 
Islamitische scholen met Nederlands als voertaal. De 
openbare school komt in de minderheid of wordt 
geheel afgeschaft, al zal er zeker ruimte zijn voor 



scholen die in zichzelf pluriform zijn, zoals de nooit erg 
van de grond gekomen samenwerkingsscholen waarin 
christenen en humanisten met elkaar onder één dak 
verkeren. 

Ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaarden
oorden en andere welzijnsvoorzieningen wordt pluri
formiteit naar werkwijze en levensovertuiging gereali
seerd. De overheid schetst de globale kaders, four
neert geld voorzover nodig en laat de invulling zoveel 
mogelijk over aan de burgers. 

Pluriformiteit kost geld. De Vrije Universiteit krijgt in 
deze visieweerde ruimte om werkelijk gereformeerd te 
zijn, maar zal de Humanistische Universiteit naast zich 
moeten dulden. Op geen van beide zullen studenten 
gedwongen worden geplaatst en dat laatste is de 
laatste jaren juist de consequentie geweest van bezui
nigingen op het onderwijs. In een echt pluriform sys
teem zullen die bezuinigingen ongedaan moeten wor
den gemaakt. 

Bedreigender dan het geld voor deze pacificatie is 
echter dat sommige strijdpunten geen ordenings
vraagstukken zijn . Euthanasie wordt wettelijk toege
staan of niet; het Openbaar Ministerie kan geen onder
scheid gaan maken tussen christelijke en algemene 
ziekenhuizen. Wel is het uiteraard mogelijk datvan een 
wettelijke mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt 
in christelijke ziekenhuizen omdat dat tegen de eigen 
levensovertuiging ingaat; maardatverondersteltal dat 
er zo'n wettelijke mogelijkheid is en die zal in een 
combinatie met het CDA nooit tot stand komen. Daar
voor is echt een PvdA-VVO-D66 kabinet nodig. 

Middenveld 

Net als de 'oude' (onderwijs)pacificatie berust ook de 
nieuwe pacificatie op de activiteit van burgers op het 
maatschappelijk middenveld. Het leggen van macht in 
handen van organisaties op dat middenveld is een 

typisch christen-democratische beleidslijn; in Neder
land is deze in vergelijking met de omringende landen 
maximaal toegepast. Mede daardoor is ons land zo'n 
aardig land gebleven. De macht is hier gespreid en niet 
in handen van een centrale en almachtige overheid . De 
christen-democraten beleden niet alleen de theorie, 
maar beoefenden ook de praktijk: zij bevolkten het 
middenveld met een zeer groot aantal actieve burgers 
die alle hun steentje bijdragen aan die spreiding van de 
macht. PvdA en WO zijn - geheel in overeenstemming 
met hun visie op de maatschappelijke taakverdeling
nooit zo sterk op dat middenveld vertegenwoordigd 
geweest. 

Dat D66-ers zo'n moeite hebben met het maatschap
pelijk middenveld ligt niet aan bezwaren tegen deze 
ordening. Integendeel, op de keper beschouwd is de 
consequentie van het radicale democratiserings
streven niets meer of minder dan het opnieuw op
bouwen van het maatschappelijk middenveld. Terwijl 
in de ogen van D66-ers het huidige middenveld geba
seerd is op de keuzen van mensen uit de vorige eeuw, is 
de consequentie van het D66-gedachtengoed de op
bouw van een middenveld gebaseerd op de keuzen 
van mensen van nu, of in een andere vorm: het demo
cratiseren van het bestaande middenveld zodat dit de 
keuzen van de mensen van nu gaat weerspiegelen. 

Mensbeeld 

En toch zit er in de discussie tussen het ideologische 
CDA en D66 meer dan alleen het verschil tussen een 
gevestigde macht en opkomende groepen. De over
eenkomst in gedachtengoed die ik heb geschetst, kan 
met één woord weer worden opgeblazen: individuali
sering. Datwoord roept bij CDA-ers van elke pluimage 
de grootst mogelijke weerstanden op en D66-ers voe
ren het vaak als een geuzennaam in hun vaandel. 

Voor een christen-democraat betekent individuali
sering doorgaans een proces van losmaken uit de 
verbanden die nu juist de ruggegraat van de samenle
ving vormen, van gezin tot maatschappelijk midden
veld. Daarmee raakt de structuur van de samenleving 
uitzijn voegen en blijft alleen een samenleving overvan 
individuen, die zich misschien wel vrij voelen, maardie 
worden geconfronteerd met een tegenover hen staan
deoverheidsmachtdie hen beperkten bepaalt. Juistom 
dit schrikbeeld te vermijden hecht men bij het CDA zo 
aan het middenveld en de worteling daarvan in de 
directe leefomgeving. En dit zou D66 graag willen 
opblazen? 

Wat CDA-ers dan ontgaat, is dat D66-ers vanuit de 
democratiseringsgedachte evenzeer hechten aan het 
middenveld en de worteling in de directe leefomge-
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ving, maar dan wel een middenveld en een leefomge
ving die men zelf gekozen heeft; niet één die door 
traditite is aangereikt. Er bestaat bij D66 een zeer hoge 
waardering voor de zelf gekozen verbanden. Deels is 
dateen gevolg van de persoonlijkeontwikkelingsgang 
van vele D66-ers, die niet zelden een breuk in hun 
persoonlijk leven hebben doorgemaakt. Deels is dat 
een gevolg van een ander mensbeeld, waarin de zelf 
gekozen verbanden een principieel andere plaats krij
gen dan de verbanden gekozen uit traditie. 

Een nieuw ideologische discussie 

Over mensbeelden is in D66-kader de laatste jaren niet 
diepgaand gediscussieerd. Daarom kan ik vanaf dit 
punt niet anders doen dan een aanzet geven voor een 
nieuwe ideologische discussie, die m.i. niet alleen met 
het CDA, maar ook en allereerst binnen D66 gevoerd 
moet worden. 

De vrijmaking uit traditionele verbanden waardeer 
ik als groot goed. Individualisering is in die zin niet 
alleen een proces dat zich nu eenmaal voltrekt en waar 
je, netals hetweer, moeilijkvooroftegen kuntzijn; het is 
ook een proces dat hoop geeft op een evolutie en 
bewustwording van de mensheid waardoor wij op 
deze planeetweil icht beter met onszelf en a Iie positieve 
en negatieve krachten die in ons zitten, kunnen om
gaan. Bewustwording van onszelf is van groot belang 
en het maatschappelijk individualiseringsproces geeft 
aan dat veel mensen daarmee bezig zijn . 

Bewustwording is tegelijkertijd ook nog maar een 
eerste stap. Destrijd om adequaat om te gaan met alles 
waarvan je je bewust wordt begint dan pas. Net als in 
de puberteit word je eerst teruggeworpen op jezelf en 
ontdek je pas later dat je daar niet bij moet blijven 
staan. De uitdaging is toch steeds op een meer ade
quate en bewuste (misschien wel meer volwassen) 
manier het contact met de anderen opnieuwtot stand te 
brengen. Het is als de strijd om de bij de puberteit 
horende, wezenlijk op jezelf gerichte verliefdheid om 
te zetten in volwassen liefde, die erop gericht is de 
ander tot zijn (haar) rechtte laten komen. 

Individualisering is nog maar een eerste stap. Het 
komt aan op de volgende stap: (her)socialisering, 
maar dan vanuit een bewuste keuze, en erop gericht, 
vanuit het eigen bewustwordingsproces ook de ande
ren tot ~un rechtte laten komen. Solidariteit krijgttegen 

deze achtergrond een nieuwe dimensie. Jan Terlouw 
heeft in deze zin eens gezegd: 'mensen moeten zo vrij 
..vorden dat ze in vrijheid zullen kiezen voor solidari
teit' . ln dat stadium is er geen wezenlijke tegenstelling 
meertussen de eigen persoonlijkheidsontwikkeling en 
de bloei van maatschappelijke verbanden. 

Verschillende auterus gaan voor dit stadium een 
ander woord gebruiken dan individualisering. Zo 
spreekt Iteke Weeda in navolging van CG. Jung over 
individuatie en de psychiaterE.A. Carpvan individuali
satie,ofwel ontplooiing van heteigene. ln een samenle
ving die hierdoor wordt gekenmerkt is socialisatie - de 
ander eveneens tot ontplooiing laten komen - pas echt 
mogelijk. Carp contrasteert deze 'echte' gemeenschap 
met de 'onechte', waarin conventionele gedragsvor
men een gewapende vrede tussen mensen in stand 
houden. 

De consequenties van zo'n gedachtengoed voor de 
standpunten van D66 zijn nog moeilijk te overzien . 
Duidelijk is dat wij, voortbordurend op deze lijn, veel 
meer aandacht zouden moeten schenken aan de ma
nier waarop individuen elk vanuit hun eigen voorkeur 
tenslotte toch weer in maatschappelijke structuren tot 
elkaar kunnen komen, structuren die dan misschien pas 
echt werkbaar zijn omdat zij in dit stadium door een 
bewuste keus van de deelnemers worden gedragen. 
De uiteindelijke politieke opgave is, de samenleving te 
ordenen; niethetmogelijktemakendatmensenzich los 
scheuren uit oude verbanden! Nog anders gezegd: dat 
mensen hun eigen keuzen gaan maken, prachtig; maar 
wat doen ze ermee en hoe vinden ze elkaar weer? 
Zouden ze bij dat laatste niet enige steun kunnen 
gebruiken? 

Een nieuwe coalitie? 

Zouden nieuwe coalities op basis van zulke ideologi
sche discussies mogelijk zijn? Het geval-CDA geeft 
aan dat ideologische discussies grote politieke impli
caties kunnen hebben. Wij zouden er goed aan doen, in 
de partij het vraagstuk 'individualisering en wat dan?', 
dat onvermijdelijk op ons afkomt, meer serieus te 
nemen. De politieke consequenties kunnen verrassend 
zijn! 


