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Een interview met Christiaan de Vries, de nieu
we directeur van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau van D66. Hij is afgestudeerd in de cul
tuur- en sociale filosofie. En hij heeft ideeën 
over de toekomst van het SWB. Het zal duide
lijk zijn dat het één met het ander te maken 
heeft. Daarom leek het ons van belang eens wat 
uitgebreider met hem te praten. Vooraf, met 
cultuur wordt hier niet geduid op de wereld van 
de kunsten. Het blijkt te gaan over de echte 
wereld, of de wereld waarin schijn en werkelijk
heid elkaar afwisselen: een nieuwe uitdaging aan 
de politiek? 
Het interview zal in twee delen worden afge
drukt. Het tweede deel verschijnt in het eerste 
nummer van het nieuwe jaar. 

Meine Henk: Christiaan, wat zie jij op dit moment als het 
belangrijkste probleem waar de bewoners van Nederland 
zich voor gesteld zien? 

Christiaan: Het belangrijkste probleem voor de Neder
lander? Het probleem bij dit soort vragen is de iets te 
hoge graad van algemeenheid. Dè Nederlander, in hoe
verre kun je daarvan spreken? Je vraag lijkt ook de 
'minderheden', en de hier aanwezige niet-Nederlanders, 
uit te sluiten, maar dat zal je bedoeling niet zijn. Dan 
denk ik ook aan de moeite die vluchtelingen hebben, en 
nog meer gaan krijgen, om hier te lande erkend te wor
den. 
Als ik één voornaam probleem voor veel mensen zou 
moeten aanduiden dan zou ik toch kiezen voor wat men 
noemt de materiële problematiek van de bestaansvoor
waarden. In elk geval dus een andere typering dan ik 
zou geven voor degenen die ik op het ogenblik in D66 
ontmoet. Zij kennen nauwelijks inkomensproblemen. 
Misschien kom ik daar later nog op terug. Maar dan 
graag I~ngs een andere weg, namelijk middels de vraag 
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op welke groepen D66 zich strategisch zou kunnen 
richten. 
Als het moet gaan om een algeméén probleem, dat min 
of meer voor allen geldt, dan zou ik zeggen dat het toch 
is gelegen in de geweldige homogenisering van het leven. 
Een proces waarin de vele segmenten van het leven 
gelijkgeschakeld worden. Een decor ook waartegen, 
paradoxalerwijs, het individueel geleefde leven steeds 
gefragrnenteerder wordt. 
Het is een vraagstuk dat in mijn ogen zelfs de ernst van 
de ecologische problematiek overstijgt. Althans mede 
een oplossing ervan op de langere termijn zal blokkeren, 
omdat het in principe een positieve rationele ontwikke
ling blokkeert. In dat opzicht is het een negatief proces, 
dunkt me. 
Bij deze 'culturele problematiek van de levensvoor
waarden' gaat het dus aan de ene kant om een homoge
nisering, in die zin dat wat cultuur is, wat de levenswij
zen betekenen, in toenemende mate vergelijkbaar wordt. 
Het betreft een ordening van het publieke leven, die een 
beslissende invloed uitoefent op de privé geleefde levens. 
Er gaat namelijk een gelijkschakelende werking van uit. 
Hoe gedifferentieerd ook, hoe 'afwisselend' ook, de 
privé-levens voegen zich in toenemende mate naar deze 
ordening van de omgevingen waarin ze geleefd moeten 
worden. 
De mate waarin het leven geproduceerd is, wordt dus 
steeds sterker. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het 
leven tijdens het Interbellum en je kijkt hoe het nu is, 
dan zie je dat de vele milieus en de diverse bevol
kingskiassen aan dezelfde culturele condities en eisen 
onderworpen raken. De levens op bijna dezelfde wijze 
geleefd worden. Deze 'normalisering', die altijd mede 
een proces van 'disciplinering' inhoudt, is denk ik een 
probleem dat pas de laatste drie decennia manifest 
wordt in Nederland. Het liet zich wel eerder opmerken 
en er zijn ook wel schrijvers geweest, commentatoren, 
die er de vinger op hebben gelegd. Maar de ernst van de 
problematiek, daar zijn we nog maar net achter aan het 
komen. 
Normalisering als disciplinering, zo zou je de problema
tiek kunnen typeren die huist in wat door de sociaal
democratie de 'kwaliteit van het bestaan' wordt ge
noemd. Zij heeft helaas nooit oog gehad voor dit me
chanisme - nog steeds niet, getuige de reacties in deze 
kring op de 'ontsporingen' in het maatschappelijk ge
drag. Daar lijkt me dus een rol weggelegd voor D66, 
waar het gaat om de kwaliteit van het leven, als poli
tiek-cultureel probleemveld. 
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Marian: Zou je iets meer kunnen zeggen over de pro
blematische indicaties? Je constateert het, je zou een 
ideaalbeeld voor ogen kunnen hebben. Maar dat is nog 
iets anders dan een probleem definiëren. 

Christiaan: Dan moet ik, aangezien we het uiteindelijk 
toch over politiek hebben, een begrip introduceren en 
dat is het begrip macht. Het is op zich makkelijker 
voorstelbaar de macht uit te oefenen over één groep 
mensen, of een groep van mensen die herkenbaar gelijk
geschakeld zijn in hun verlangens, wensen en eisen, dan 
dat je - en dan ga ik 150 jaar terug in de geschiedenis -
staat tegenover amorfe groepen waarvan je het karak
ter, de cultuur, in feite niet kent. Waar je buiten staat, 
letterlijk. 
De Jordaan was destijds een donker oord, waarin je 
beter niet kon komen. Behalve als je gewapend was met 
de sabel. Maar hetgeen de mensen bezighield, kende 
men niet vanuit de centra van de macht. Je kon de 
groep alleen controleren in die zin dat de knoet er
overheen moest wanneer het verkeerd ging, en je kon 
hen hygiënisch proberen te controleren. Maar behéérsen 
als zodanig - een woord dat pas veel later z'n intrede 
doet, als je het hebt over het samenspel van macht, 
politiek èn cultuur - dat was nog niet aan de orde. 
Eén van de politieke problemen van nu is evenwel dat 
de relatie - een woord waar je het dan toch over moet 
hebben - de relatie van de enkeling ten opzichte van de 
macht, een problematische is geworden. 
Het probleem dat is ontstaan lijkt nu tweeërlei . Aan de 
ene kant is de amorfe massa van het volk - ooit een 
collectiviteit die een bedreiging vormde voor de macht -
opgedeeld in een eindeloze reeks van 'enkelingen'. Een 
reeks die beheersbaar schijnt naarmate de individuele 
levenswijze beheerst kan worden. Aan de andere kant 
eisen deze enkelingen allemaal op zich een 'deel van 
leven' voor zich op. Dan wordt het probleem van de 
'individualisering' zichtbaar, zoals dit nu als sociologi
sche problematiek naar voren wordt geschoven. De 
enkelingen zijn grillig in de ogen van degenen die den
ken te moeten opereren vanuit het centrum van de 
macht. Of dit nu Politiek Den Haag heet, of de Rech
terlijke Macht, of de schoolleiding, dat maakt niet zo
veel uit. 

Meine Henk: Het klinkt bijna als een heel ouderwetse, 
anti-revolutionaire visie op de moderne tijd. Bijna als een 
soort echo van wat commentatoren in de 18e eeuw op
merkten. Men zag ook uit de Franse Revolutie alle moge
lijke ideeën voortkomen die gevaarlijk waren. Als een 
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soort uniformerende, homogeniserende kracht, die hiervan 
zou uitgaan en zou leiden tot een totalitaire staat, als 
onbedoeld gevolg. 

Christiaan: Ja, maar het probleem van de beheersing 
van de individuele levenswijze bestaat wèl! Deze pro
blematiek is niet voorgekomen uit een revolutionaire 
periode. Zij is het gevolg of het begeleidend verschijnsel 
van het economische en politieke systeem dat wij ken
nen. Let wel, het is onze economie, het kapitalisme, die 
de individuele levenswijze eerst als markt ontdekte en 
openlegde. Daarna diende deze zelfde levenswijze poli
tiek te worden beheerst. De hele ontwikkeling komt 
neer op een proces van vermaatschappelijking, zoals we 
dat eerder zagen met betrekking tot de verhouding 
tussen stad en platteland. Nu draait het dan om de 
verhouding tussen maatschappij en cultuur. Dit ver
maatschappelijkingsproces heeft de gedaante van een 
verregaande integratie aangenomen. In die zin dat het 
voor-maatschappelijke domein van de geleefde cultuur 
wordt opgenomen in het maatschappelijke raderwerk. 
Daarmee is de privé-omgeving steeds meer een publiek 
domein geworden. Zij werd door de commercie 'ont
dekt' en door het recht ingekaderd. De politiek staat nu 
evenwel voor het probleem haar ook te behéérsen. Dat 
gegeven moet wel de voedingsbodem zijn voor die ge
weldige 'humanisering' van het gesprek over cultuur, 
voor al dat spreken in moraliserende termen over wat 
niet mag en wel moet. 
Omgekeerd, zou ik je willen antwoorden, is dit ontwerp 
van de individualisering van de levenswijze en de homo
genisering van de cultuur ook een geweldig probleem 
voor de oude 'politieke' instituten, zoals de vakbewe
ging en ook de politieke partijen. Deze ontstonden op 
basis van het revolutionaire ideaal, maar lijken zich nu 
in conservatieve hoek te bevinden als zij nog een appèl 
willen doen op een niet-individueel gevoeld collectief 
belang. 
Kijk, je hebt aan de ene kant de gelijkschakeling die 
voor de mensen uit de arbeidersklasse een probleem is. 
Het gaat om niet minder dan een cultuur-clash. Die je 
weerspiegeld ziet in de problemen waarvoor de instel
lingen zich geplaatst zien. Een vakbeweging kan zich 
bijna niet articuleren, kan zich geen positie meer ver
schaffen ten opzichte van wat men traditioneel de 'ach
terban' noemt. Deze achterban is nauwelijks meer her
kenbaar. Een politieke partij als de PvdA, de partij van 
de 'arbeid', krijgt een identiteitscrisis over zich heen op 
het moment dat zij haar achterban, waarvan zij ooit een 
voorhoede was - hoe je ook over die termen kunt den-
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ken - niet meer kan herkennen. En dus zelf ook niet 
meer als voorhoede erkend kan worden. 
De secularisering heeft hetzelfde gevolg gehad voor de 
confessionele politiek. Liberaliteit, op het moment dat 
er nog een klasse was die zich kon beroepen op de libe
rale ideologie, die de eigen levenswijze weerspiegelde. 
Liberaliteit wordt een lege term als de individualiteit op 
zich een geproduceerd fenomeen is geworden. 
In een dergelijke 'orde', is er aan de andere kant ook 
geen sprake meer van macht in handen van een bepaal
de klasse tegenover de andere, maar is er sprake van een 
soort 'organisatorische systematiek van de macht', die 
ik 'bureaucratie' heb genoemd in notities die ik tot 
dusver schreef voor de SWB. Het gaat, geloof ik, om 
een distributie van macht waarbij je nauwelijks meer 
kunt zeggen dat die groep dàt terrein in handen heeft. 
Het zijn veel meer de impliciete juridische regelingen die 
eindeloos dóórdifferentiëren, zodanig dat niemand meer 
van de oorspronkelijke groep, of niemand meer op z'n 
eentje kan zeggen: ik heb de macht, of omgekeerd zich 
tegenover die macht kan opstellen of profileren. 

Meine Henk: Kun je een voorbeeld geven? 

Ik neem er een, gewoon van de kouwe grond, en dus nu 
eens uit een andere sfeer dan waar we tot nog toe over 
spraken. Laten we het eens over het ogenschijnlijk risi
coloze gebied van de recreatie hebben. 
Waar moet je van genieten als er sprake is van een 
proces dat alle omgevingen op elkaar doet gelijken? Als 
de beschotting van elk water in Nederland dezelfde 
wordt, waar je ook bent, in Friesland, in Drente, in 
Gelderland of Zuid-Holland en zelfs langs een aantal 
delen van beken in Limburg. Als de bankjes die daar 
staan precies hetzelfde zijn. Als de schelpen paadjes die 
daar liggen precies dezelfde zijn. De vegetatie dezelfde 
is. Enzovoort, enzovoort. 
Het is een effect dat ontstaat op het moment dat de 
omgevingen achter het beeldscherm worden geprodu
ceerd. Gemáákt in één bepaalde organisatie, met één 
bepaald planmatig model om te zorgen dat 'econo
misch' (tussen aanhalingstekens want het duidt op fi
nanciële normen, maar ook op de normen van de orde
ning) zo'n hele omgeving in kaart kan worden gebracht. 
Dat is één ding. Ten tweede, zo'n ordening van die 
aspecten van de omgeving heeft ongetwijfeld ook een 
uitwerking op al diegenen die argeloos, en naar hun 
eigen gevoel spontaan, in die omgeving verkeren en er 
recreëren. Het kind wurmt zich niet meer een weg door 
de grasp?llen of het riet, maar zal altijd via dat ene 
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aangelegde steigertje het water 'kiezen'. Dat doet het 
kind in Friesland, en dat doet het kind in welk ander 
oord ook. Op dit soort van gelijkschakeling doel ik en 
misschien wel met name als ik het heb over homogenise
ring. 
Dit schept nog een specifiek probleem. De mogelijkheid 
van articulatie van de verhouding van de individuen tot 
hun omgeving houdt op, als aan de omgeving haar 
bijzonderheid wordt ontnomen, namelijk het verschil 
met alle andere omgevingen. 

M arian: Kun j e nader toelichten waarom dat zo erg is? 

De geproduceerde omgeving is en blijft een kwestie van 
macht. Hoewel je bij recreatie niet geneigd bent in ter
men van macht te denken. Maar deze normalisering van 
het gedrag, die ethiek waarvan de nieuwe flinkheid 
schijnt voor te schrijven dat je deze niet mag aantasten -
die beschotting van het leven, terwijl iedereen die het 
zou inzien met blote handen deze zou willen afbreken. 
Die macht, die disciplinerende macht wordt systema
tisch over ons uitgeoefend. En niet zozeer in termen van 
morele voorschrijvingen, maar gewoon als voorschrift. 
Je mag niet op het gras komen, je mag niet in het bos 
komen, maar je moet van het steigertje af, enzovoort. 
De normaliteit van dat soort van voorschriften wordt 
door iedereen geaccepteerd, geïnternaliseerd. Iedereen 
denkt het, de gedeputeerde denkt het, de vakbondsman 
denkt het, maar wij achter ons eigen aanrecht je denken 
precies hetzelfde: dat het niet anders kan. 
Er wordt dan wel een geweldig probleem geconstrueerd . 

Geproduceerde ruimte; foto Wim van der Ende 
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Dat probeer ik zichtbaar te maken aan de hand van 
zo'n simpel voorbeeld. 
We zouden ook de blik kunnen richten op de sectoren 
van collectieve consumptie die de kwaliteit van het leven 
steeds meer bepalen, zoals de woningbouw, de gebouw
de omgeving, de gezondheidszorg. En het wordt alleen 
maar grotesker, als je het hebt over de gelijkschakeling 
van degenen die uitkeringsgerechtigden worden ge
noemd. Een geperfectioneerd systeem van differentiatie, 
waarbij je kunt zeggen, iedere groep ontleent een eigen 
identiteit aan welke uitkering die krijgt, bijstandsmoe
ders, enzovoort: het worden 'levenswijzen'. Maar de 
levenswijze van de bijstandsmoeder verschilt in dit op
zicht nou net geen barst van die van de AOW-ers. Beide 
zijn geëtiketteerd, beide léven naar het etiket en beide 
profileren zich in hun onmacht zichzelf te definiëren als 
een allround wezen. Zij zijn in dat opzicht slaaf van het 
systeem dat zij zelf niet kennen. Zij zijn ondergebracht 
in een systeem dat veel méér codeert dan alleen maar de 
hoeveelheid centjes die gegeven wordt. 
Het lijkt op het oude verhaal dat je ook zag tijdens het 
Interbellum. Het feit dat men achter een loket in de rij 
moest staan om het briefje in te leveren. Het protest 
daartegen was: wij worden als slaven bij elkaar ge
dreven. Alleen daar was het geconcentreerd op h~t sa
mendrijven, op het moment, op de rij en dus op de 
'zichtbaarheid' . Terwijl hier een hele levenswijze wordt 
gecodeerd en dus het accent valt op de onzichtbaarheid. 
Men spreekt ook over bijstandsmoeders alsof het een 
heel normale, altijd al bestaande, groep is. En dan heb 
ik het nog niet over de 25 categoriseringen die men in 
de krant, als men schimpscheut over het sociale systeem, 
elke keer weet aan wijzen. 

Afrondend op dit punt. Als Van Mierlo zegt, tijdens de 
Algemene Beschouwingen, dat de vakbeweging er niet is 
voor de werknemers, maar de werknemers er zijn voor 
de vakbeweging, dan is dat niet zomaar een observatie. 
Dit is het begin van een erkenning van een omkering 
zonder einde! 
Het is het verhaal waar ik reeds van sprak. Het sociale 
systeem is er niet meer voor de groepen die 'het nodig 
hebben'. Het grote probleem van de verzorgingsstaat is 
dat ze zichzelf reproduceert. Het probleem van de vak
beweging is dat deze zichzelf reproduceert. Het is niet 
zo dat de leden van een vakbeweging iets te zeggen 
zouden hebben over het 'instituut' dat hun belang 
geacht wordt te behartigen. Het is de vakbeweging die 
een levenswijze is geworden. Het lidmaatschap van de 
vakbond is een typische vorm van een levenswijze. Deze 
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is ingekaderd in één stramien, nooit veranderend, altijd 
dezelfde, de bureaucratische geïndiceerde vormen vol
gend. En als we het straks over de rol van de politieke 
partij hebben, dan hebben we het over hetzelfde, vrees 
ik. 

Meine Henk: Ik wil het wat toespitsen op bepaalde pun
ten. De maatschappelijke structuur die dit allemaal voort
brengt, dit genereert, is volgens veel politicologen de 
resultante van allerlei emancipatiebewegingev. Die hebben 
zich vanaf het eind van de 1ge eeuw gemanifesteerd in 
met name de arbeidersklasse en onder de kleine luiden, 
zowel protestants als katholiek. Die hebben toch in een
drachtige samenwerking, soms een beetje in de vorm van 
een verstandshuwlijk, dit allemaal voor elkaar gewrocht. 
Terwijl de vertegenwoordigers van het liberalisme mok
kend toekeken en zo nu en dan meededen. 
Wat kan de rol van politieke partijen zijn in het signale
ren van dit vraagstuk, in het nadenken over oplossingen 
hiervoor en in de doorvoering ervan, die voor een deel ten 
koste zal gaan van structuren die men zelf heeft bedacht, 
en waar men zelf baat bij heeft en geneigd is deze in stand 
te houden? Kan daar iets van verwacht worden? En kan 
D66 anders zijn dan andere partijen? 

Christiaan: Ik denk het wel. 

Marian: Ik wil er nog een vraag aan vooraf laten gaan. Is 
de modus die jij beschrijft niet het onontkoombare gevolg 
van de emancipatieprocessen? Is het de prijs die je moet 
betalen voor emancipatie? 

Christiaan: Ik weet niet of je het zo moet stellen. We 
zouden dan eens moeten ingaan op het bereiken van het 
kiesrecht. Want dat lijkt me een goed voorbeeld, het 
meest fundamentele met betrekking tot ons onderwerp 
en tevens, zogenaamd, het resultaat van een eman
cipatiebeweging. 
Ik zeg, je hebt het over een prijs, maar het is niet de 
prijs van de actie, niet van de doelstelling van de actie. 
Nee, ik zeg, het is veeleer de prijs van een 'onafgemaak
te gedachte'. 
Als we kijken naar de geschiedenis van het kiesrecht, 
dan is het toch te dol om aan te nemen dat waar de 
beweging toendertijd voor vocht, zou zijn wat uitein
delijk de praktijk werd: het uitbrengen van je stem en 
het doorgaan met wat je dagelijks doet. 
Dat was het doel niet! Destijds was vanuit de burger
lijke en vervolgens de arbeidersbeweging in de eerste 
plaats belangrijk het verkrijgen van invloed in het cen-
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trum van de staatsmacht. Dat was het doel. Het alge
meen kiesrecht was daarbij een begin. Maar het geïndi
vidualiseerde kiesrecht zou één van de belangrijkste 
instrumenten blijken in een individualisering van de 
politieke cultuur en van de cultuur van de samenleving 
meer in het algemeen. 
Even terug naar de vraag. Is het niet altijd de prijs die 
je betaalt voor wat je bereikt? Maar het was nou juist 
niet de bedoeling om via je stem gelijkgeschakeld te 
worden met ieder ander in Nederland. Die gelijkheid 
werd nooit beoogd. 
De bedoeling was de eigen belangen te kunnen articule
ren en in te brengen in de smeltkroes die politiek heet, 
die arena van de macht. Het probleem is hier, dat op 
het moment dat het gerealiseerd was, er gedacht werd 
dàt het bereikt was. Dáár ligt het probleem: het blijkt 
het fenomeen van de heersende macht te zijn, van de 
macht die heerst. Die doet altijd één stap er nog na. Het 
is het dempen van de invloed, waarvan men veronder
stelt dat die gewonnen is. Deze werd gekanaliseerd en 
gereduceerd tot een delegatie via de stem. Complexe 
bureaucratische systemen zijn gecreëerd waardoor de 
invloed wordt gedempt. De prijs die dan wordt betaald, 
is de prijs van de onafgemaakte gedachte, helaas. 

Marian: Wat is er verloren gegaan, als je spreekt over 
een reductie? Wat had er nog meer gewonnen moeten 
worden? 

Christiaan: Wat er gewonnen had moeten worden, is 
wat D66 zo hartstochtelijk probeert in te brengen, na
melijk een reële betrokkenheid, het engagement. De 
vraag is wat het algemeen kiesrecht bewerkstelligt. Het 
zorgt ervoor dat elke burger vanaf een bepaalde leeftijd 
een stem kan uitbrengen en daarmee de handen in on
schuld wast. Dat is de procedure, ook al formuleer ik 
het wat cynisch. Dat is tegelijk één van de redenen van 
het niet-stemmen, zegt D66, van het onthouden van de 
stem aan een onherkenbaar systeem. 

Meine Henk: Wat je zegt duidt een veel breder begrip van 
politiek aan dan men in het gemeen hanteert. 

Christiaan: Als je eventjes terug gaat naar '68, twee jaar 
na '66, dan zie je dat in Nederland het politieke begrip 
veel breder wordt gedefinieerd, namelijk als veld van 
maatschappelijke tegenstellingen. En aanvankelijk niet 
eens zozeer via de opname van het marxisme, maar 
door de opname van de cultuurfilosofie van Adorno. De 
kritiek va~ Adorno ging in op de tegenstelling tussen 
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het maatschappelijke systeem, de commerciële maat
schappij en de perverterende werking van de macht van 
het commerciële, en de enkeling die daar tegenover 
staat. In de teksten van de toenmalige studentenbewe
ging zie je een kwalitatief begrip van politiek opdoemen, 
namelijk ter aanwijzing van een breed spectrum van 
machtstegenstellingen, bepaald niet alleen in Den Haag, 
en ook niet alleen geweven rond politieke partijen. Er 
werd veel meer geduid op het effect van het handelen 
zelf. Het handelen van de ene groep tegenover de an
dere, en het handelen van individuen tegenover elkaar. 

Marian: Geduid werd op het bestaan van veel meer 
machtsverschil/en, dat is de essentie kennelijk. Als je 
constateert dat die machtsverschil/en zijn afgenomen ... 

Christiaan: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat er 
een systematiek is ontstaan, waarin de machtsverschillen 
bureaucratisch liggen ingebed. De machtsverschillen 
bestaan inderdaad minder als machtsverschillen tussen 
klassen. Ze zijn als het ware sociologisch gespreid, over 
eindeloze deelsubjecten die deelnemen aan de macht van 
het systeem, waaraan ze gedwongen zijn deel te nemen 
omdat het maatschappij heet. 

Marian: Dan zijn de verschil/en toch daarmee afgenomen? 
Spreiding maakt toch ... 

Christiaan: Nee, spreiding betekent in mijn ogen dat het 
machtsspectrum eindeloos dóórgedifferentieerd wordt. 
Er is niet zozeer sprake van een afname van machtsver
schillen alswel een enorme toename van de gebieden 
waarop macht een rol speelt. 
Niemand zou dertig jaar geleden erover gedacht hebben 
om zo'n voorbeeld te nemen als recreatie. Het te duiden 
als een gebied waarop macht een rol speelt. De produk
tie van de omgeving is in culturele termen te omschrij
ven als de macht die normaliseert, die de deelname van 
mensen aan volkomen stupide recreatievormen afdwingt 
en daarmee het leven ordent en disciplineert. 

Marian: Was het 100 jaar geleden niet exact hetzelfde, 
maar dan onder andere omstandigheden? 

Christiaan: Nee, want toen bestond er geen 'recreatie'. 

Marian: Wel een vorm van vrije tijdsbesteding. 

Christiaan: Voor wie? Dat is dan de vraag. Voor diege
nen die 18 tot 21 uur per dag moesten werken? Er be-
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stond geen vakantie voor het volk. Dat is nou juist het 
punt. De problematiek wordt pas goed zichtbaar als er 
zoiets merkwaardigs ontstaat als recreatie. Volkscultuur 
bestond in het gevecht om het directe leven. De volks
cultuur was er de esthetische uitdrukking van. Zo was 
het Palingoproer evenzeer een uiting van volksoproer, 
en dus van volkscultuuf, als van 'volksfeest'. Beide, 
volkscultuur en volksfeest, hebben verschillende doelein
den. Maar waar het om gaat is dat de identiteit, de 
onderlinge band van zich liet spréken. Dit is een uiting 
van zelfexpressie. 
Het lijkt me niet juist als jij recreatie onder dezelfde 
noemer zou willen behandelen. Want recreatie is nou 
juist geen uiting van zelfexpressie in mijn ogen. Abso
luut niet, het is een geproduceerd ritueel. 
Jij zei, vroeger was het er ook. Maar er was geen vakan
tie, er was geen vervoer, geen tijd. Mensen stierven aan 
ziekte en aan uitputting en werden ook maar 30 tot 40 
jaar oud. De grote machtstegenstellingen kwamen tot 
uiting in het onthouden van de mogelijkheden tot ont
spanning. Men had er de tijd en de centen niet voor. 
Men kende slechts het ondermijnend ritueel van de 
arbeid. Dat was een eenvoudige tegenstelling: van de 
burgerij tegenover het proletariaat. 

Meine Henk: Kun je misschien zeggen dat macht nu een 
veel diffuser en moeilijker karakter bezit? Als er nog 
steeds goed en kwaad aan het uitoefenen van macht 
kleeft, dat de kwaaie pier moeilijker aan te wijzen is nu? 
Dat geldt al voor de klassieke tegenstelling tussen arbeid 
en kapitaal. Een kapitalist was een man met een dikke 
sigaar die in een groot huis woonde. Maar nu is het ABP 
de grootste aandeelhouder, de grootste investeerder. En 
dat zijn we eigenlijk allemaal via ingewikkelde mechanis
men van deelname aan de macht va~ het systeem. 

Christiaan: Dan is er dus sprake van een eindeloze arti
culatie, een differentiatie zonder einde, een bijna 'doello
ze' vormgeving van de machtstegenstellingen. Waarmee 
je dus niet kunt zeggen dat het machtsvraagstuk, de 
machtstegenstellingen er minder op zijn geworden. Nee, 
de macht is uitgespreid. De mensen treden op als perso
nages in een schier eindeloze serie van omgevingen. En 
de omgevingen zijn serieel gekoppeld. Daarmee is het 
optreden van de individuen gekoppeld. Het komt neer 
op bureaucratisering. Maar men noemt dat tegenwoor
dig individualisering. 

Marian: Macht heeft dus een andere vorm aangenomen? 
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Christiaan: Dat zou ik zeggen! 

Marian: Ik wilde daarnet opmerken dat het lijkt alsof er 
vroeger geen macht was die het leven van mensen bepaal
de. Die was er toch wel? Waardoor kun je eraan ont
komen, aan het feit dat je leven wordt gedicteerd, kenne
lijk door machtsverschil/en? 

Christiaan: Daar valt niet aan te ontkomen. 

Marian: Hoe ga je daar dan mee om? 

Christiaan: Dat lijkt inderdaad de vraag. Ik vind dat 
Michel Foucault dat bij uitstek heeft geanalyseerd. 
Namelijk dat waar de macht veelvormig is, zij vele vor
men van verzet tegenover zich krijgt. 
Het is alleen het vervelende dat men dit fenomeen in de 
politiek maar moeizaam voor ogen krijgt. Veel van dit, 
culturele, verzet wordt aangemerkt als een gebrek aan 
volwassenheid, te weinig burgerzin. Als de macht als 
politiek-cultureel fenomeen begrepen dient te worden, 
dan zou je ook ruimte moeten verkrijgen voor het 'ver
staan' van de culturele vormen van verzet. Die stellen 
zich automatisch tegenover wat ervaren wordt als nor
maliteit. En bovendien zie je natuurlijk bij een macht 
die zo totaal aanwezig lijkt, vele vormen van 'terug
trekking'. Deze hebben op zich nog niets met verzet te 
maken. Zij betekenen een poging tot ontvluchting. Een 
onttrekking aan de greep van de macht. De drugspro
blematiek is, naast een economisch en juridisch, vooral 
een cultureel probleem van de eerste orde. 

Georganiseerde massa; foto Wim van der Ende 
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Meine Henk: Je ziet ook dat mensen zich in hun privé
leven terugtrekken, niks meer met elkaar te maken heb
ben. Mensen die alleen maar hun familieleden zien en wat 
vage kennissen van hun werk. Mensen die geen bestuur
lijke baantjes meer willen, enzovoort. 

M arian: Maar wat bedoel je precies als je zegt, dat je dit 
niet moet definiëren als een gebrek aan burgerlijk fatsoen? 

Christiaan: Ik zou het toch vooral willen zien als een 
gebrek aan culturele samenhang, in weerwil van wat ik 
homogenisering heb genoemd. Waar het om gaat, is dat 
de oude vorm .van collectiviteit, de volkscultuur, de 
plaats heeft ingeruimd voor sterk fragmentarische vor
men van culturele deelname. 

Marian: De individualisering keert zich tegen zichzelf? 

Christiaan: Ja, dat lijkt me echt. Het punt is dat de 
collectiviteit waarin elementaire culturele waarden, als 
saamhorigheid, werden geleefd, die collectiviteiten brok
kelen af. En dan verzekert de bureaucratische macht 
zich maar al te gemakkelijk van al die wensen en ver
langens die vanaf dat moment 'behoeften' en ' rechten' 
heten. Dat doet ze niet met een grote greep, zoals Big 
Brother dat in de literatuur deed. Het gebeurt niet langs 
de weg van de bijna militaristische bureaucratie zoals je 
die in het Oostblok zag. Nee, het geschiedt via de pro
duktie van een fijnzinnig netwerk van regels en codes. 
Dat is nou net wat de sociaal-democratie en de christen
democratie over het hoofd hebben gezien. Zij waren de 
gangmakers. Mijn stelling is dat juist waar de regels 
langzamerhand een politiek karakter kregen, en mensen 
er zich niet naar voegden, de mogelijkheid ontstond 
voor een partij als D66. Daarom zei ik in het interview 
met Elsevier onlangs, dat de ontstaansgrond van D66 
de bestaanswijze van de maatschappij is geworden. 
Het bureaucratische stramien moet je niet vergeten. Het 
is een probleem van een tegen zichzelf kerend ideaal. 
Zodra individualisering geen ideaal meer is maar een 
praktijk, waar individualisering geen emancipatoir ide
aal is vàn mensen, maar een effect van de bureaucratise
ring van het sociale leven, daar ontstaat een niemands
land waarin de authenticiteit zich terugtrekt. De massa 
kiest dan haar 'eigen' weg, eigen projecten, eigen ritue
len. Die zijn vooral cultureel van aard en staan haaks 
op de bedoelingen van de regelgevers, maar zijn een 
indirect gevolg van het systeem dat is geschapen. Door 
iemand die nog actief betrokken is bij het sociale leven 
worden deze als merkwaardig en zelfs als onfatsoenlijk 
ervaren. 
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Bermtoerisme was er zo één. Met honderdduizenden 
mensen met een zeilbootje over het Haringvliet trekken, 
waarbij je nog niet eens naar links of naar rechts kunt 
uitwijken, behoort tot hetzelfde ritueel. De wonderlijke 
trek naar Zandvoort, terwijl men weet dat je drieënhalf 
uur in de file staat, is eenzelfde figuur. Het betekent dat 
mobiliteit verandert in een levenswijze! Het brengt met 
zich mee dat de auto verandert van een voorziening in 
een levensstijl. De massa annexeert de ruimte die er 
overblijft, die geschapen wordt als zij de regels naar 
haar hand zet. 

Meine Henk: Zou de politiek hierop moeten reageren? 

Het probleem voor de politiek ligt heden ten dage wel
licht niet in de eerste plaats in de individualisering van 
de samenleving. Misschien moet het probleem wel meer 
gezocht worden in deze verzelfstandiging van de massa. 
Een even autonome als amorfe massa die toch het meest 
een gevolg is van het geforceerde individualiseringspro
ces zelf. De vraag laat zich stellen wat de collectieve 
drijfveren zijn van die massa, die achter alle geprodu
ceerde individuele gedaantes blijft schuilgaan. Hoe 
netjes de politiek er ook in slaagt om de sociale of pu
blieke ruimte.te ordenen, de massa der mensen kent 
haar eigen beweging, of stilstand. Een 'moment' dat wij 
niet kunnen herkennen, niet kunnen èrkennen, zolang 
we ons alleen concentreren op de personages die via de 
regelgeving en de codering worden voortgebracht. 
De Franse filosoof Jean Baudrillard heeft hierover be
hartigingswaardige dingen gezegd in zijn opstel "In de 
schaduw van de zwijgende meerderheden". Hij waar
schuwt voor het proces van uitsluiting van de massa in 
de afgedwongen individualisering door middel van bu
reaucratische mechanismen. Baudrillard heeft het dan 
overigens niet alleen over de politieke of juridische pro
cedures, zelfs niet alleen over de ambtelijke. Hij waar
schuwt met name voor het onbedoelde effect van de 
informatie-technologie en het individualiseringspoten
tieel dat hierin ligt opgeslagen. Een risico dat ook door 
een ideologische tegenvoeter van hem, de Duitse filosoof 
JÛrgen Habermas, wordt geanalyseerd . Habermas 
waarschuwt voor de afwijkingen, de storingen, die het 
gevolg zijn van ongerechtvaardigde ingrepen in de leef
wereld van mensen. 
Waar ik dus op doel als ik het heb over de bureaucrati
sche macht, is veel meer het automatisme van het inde
len van culturele realiteiten in de systematiek van het 
maatschappelijk raderwerk. Het vermaatschappelijkings
proces van de culturen verloopt in hoofdzaak via bu-
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reaucratisch-eco.no.mische mechanismen. Waarvan, ge
lo.o.f ik, de juridische regelgeving de mo.to.r is. Deze 
systematiek betreft natuurlijk niet alleen wat men tradi
tio.neel de ambtelijke macht no.emt. Zij is geleed in o.nze 
eco.no.mie, de po.litiek en de cultuur, in de schier ein
delo.ze reeks van instellingen die zich inlaten met de 
o.rganisatie van de arbeid , het o.penbaar leven èn van de 
privé-levens. 
Niet alleen de beslissingspro.cedures zijn hier in het 
geding. Maar o.o.k juist al wat hierachter schuilgaat in 
het vlees en blo.ed van de instituties. 
Deze procedures, deze mechanica van wat ik de bureau
cratisering no.emde, vinden plaats in en o.nder de vo.r
men van de 'demo.cratie'. Die representeert de o.rdening 
der 'individuele' deelnemers. Daaro.m o.o.k zo.u het o.ns 
als D66, in o.nze analyse, niet alleen mo.gen gaan o.m de 
fo.rmeel-demo.cratische procedures, maar vo.o.ral o.m de 
kwaliteit, het gehalte van de demo.cratisch geo.rganiseer
de relaties. Daar ligt de to.etssteen van wat wij demo.
cratie no.emen. In o.nze po.litiek mo.et het dan gaan o.m 
de vraag ho.e je de vo.o.rwaarden erto.e kunt scheppen, 
dat mensen, indiviDuen, weer o.pnieuw hun reële engage
ment kunnen inbrengen. 
Het is een sterk beeld dat Van Mierlo. presenteerde in 
zijn inbreng bij de Algemene Bescho.uwingen. Het inge
sto.rte zuilenveld waarbo.ven o.p mysterieuze wijze een 
dak zweeft dat o.p niets meer rust. 
To.ch lijkt me hier een pro.bleem te liggen, o.mdat deze 
metafo.o.r eigenlijk alleen verwijst naar de afbraak van 
de zuilenmaatschappij . Deze relatie bestaat wel, maar is 
in mijn o.gen geen causale. Het is to.ch niet de afbraak 
van de zuilen die de verzelfstandiging van de po.litiek 
heeft do.en o.ntstaan. 
In het verstatelijkingsproces van de maatschappij raakte 
de zuilenmaatschappij o.verbo.dig. Of liever, de zuilen 
zelf blijken nu de vóór-stadia, als co.rpo.ratieve fo.rmatie, 
van een verstatelijkt maatschappelijk middenveld. Ik 
do.el dan o.p het o.mvangrijke veld van administratieve 
en privaat-administratieve instellingen dat het midden
kader vo.rmt in de maatschappij . Daarto.e beho.ren zeker 
niet alleen de verenigingen, ko.epels en bestuurlijke o.rga
nisaties. Maar juist o.o.k de semi-co.mmerciële instel
lingen die betrokken zijn bij de vo.o.rbereiding en de 
uitvo.ering van het beleid, o.p het scheidsvlak van de 
markt en het po.litiek-administratief apparaat. Er is een 
nieuwe po.litieke maatschappij o.ntstaan die inderdaad 
een wat vreemd licht werpt o.p de o.ude po.litieke statuur. 
Niet de o.ntzuiling als 'o.ntculturalisering', maar de bu
reaucratie als po.litiek-culturele fo.rmatie heeft de effec
ten vo.o.rtgebracht waarop de po.litici van tegenwo.o.rdig 
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hameren: individualisering en het wegvallen van een 
co.llectief gevo.eld belang. De vo.rmen van bureaucratise
ring, o.f van juridisering, blo.kkeren de herijking van een 
gevo.elde culturele samenhang. Dat is een co.mplex pro.
bleem en daaro.m ernstiger. 
Deze vo.rmen blo.kkeren reële en authentieke manieren 
van co.mmunicatie. Dat kan o.o.k niet anders want zij 
waren hier niet vo.o.r bedo.eld. Bureaucratische o.rde
ningsprocessen zijn uit o.p gelijkschakeling. Terwijl in 
authentieke co.mmunicatieprocessen juist de verschillen 
een ro.l spelen. Je co.mmuniceert met elkaar o.mdat je 
verschilt. 
Afijn, de vo.rmen van schijnco.mmunicatie, en dus schij
nindividualiteit, zo.als deze bureaucratisch wo.rden ge
produceerd, die zijn o.nder meer Habermas' o.nderwerp. 
Misschien zo.uden we hier in o.ns wetenschappelijk tijd
schrift aandacht aan mo.eten gaan besteden. Want wat 
kan demo.cratie anders betekenen in deze tijd dan het 
o.rganiseren van de po.litieke vo.o.rwaarden vo.o.r reële 
co.mmunicatie? In deze zin blijft demo.cratie een belang
rijk wapen. Dat mo.et het zijn althans in handen van 
D66. 

Tot zover het eerste deel van het interview. Het gesprek 
ging vooral over cultuur en macht. In deel 2 zal het gaan 
over politiek en macht, de macht van de politiek. 
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