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· D66 en de verantwoordelijke 
samenleving 
HANS JEEKEL en MEINE HENK KLIJNSMA* 

Het CDA-concept van de 'verantwoordelijke 
samenleving' is meer dan een propagandaverhaal. 
Het noopt tot nadenken over de verhouding 
mens-maatschappij-overheid. Bij D66 is dat nog 
onvoldoende gebeurd. 

Waar gaat het eigenlijk over? 

De verhouding mens-maatschappij -overheid is een 
onderwerp waarover altijd veel te doen is geweest. In 
Nederland hebben de contouren van die verhouding in 
de periode 1848-1917 in belangrijke mate hun huidige 
vorm gekregen. Voor de verhouding mens-overheid is 
de Grondwetsherziening van 1848 van groot belang 
geweest, terwijl voorde relaties mens-maatschappij en 
maatschappij-overheid de met de pacificatie van 1917 
erkende verzuiling van de samenleving nog steeds 
richtinggevend is. 

Als gevolg van de ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen na 1917 en vooral van de laatste decen
nia wordt de laatste tijd weer diepgaand nagedacht 
over de verhouding mens-maatschappij-samenleving. 
De term 'verantwoordelijke samenleving' wordt in dat 
verband nogal eens gebezigd . 

Het begrip 'verantwoordelijke samenleving' is van 
recente datum. Het heeft de eerder geïntroduceerde 
term 'zorgzame samenleving' vervangen en kan tot de 
in sommige politieke circuits gangbare turbotaal wor
den gerekend . Met name in CDA-kring en dan weer 
vooral in de coterie rond het wetenschappelijk bureau 
van die partij, duikt het begrip 'verantwoordelijke 
samenleving' in vrijwel elk als belangrijk bedoeld 
beleidsstuk op. Door het CDA, althans delen daarvan, 
wordt het erg serieus genomen. Partijvoorzitter Van 
Velzen voorspelt zelfs een revolutie als de Nederland
se verzorgingsstaat tot een 'verzorgingsmaatschappij' 
wordt getransformeerd. Groen van Prinsterer zou zich 
door een dergelijke woordkeus in zijn graf hebben 
omgedraaid ('tegen de revolutie het evangelie!') ; het 
laat daarmee zien dat Van Vel zen niettot de christelijk
historische of anti-revolutionaire bloedgroep behoort, 
maar ook - en dat is belangrijker - dat het CDA veel 
waarde hecht aan hetconceptvan de 'verantwoordelij
ke samenleving'. 

Buiten CDA-kring en ook wel daarbinnen (bijvoor
beeld door minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken 
en fractievoorzitter De Vries) is het enthousiasme voor 
het troetelkind van Oostlander (de directeur van het 
wetenschappel i jk bureau van het CDA en partij-ideo-
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loog) en Van Velzen wat minder groot. Dat is niet 
geheel en al ten onrechte. Sterker nog: wie zich de 
moeite getroost enkele CDA-geschriften over de 'ver
antwoordelijke samenleving' te lezen, zal getroffen 
zijn door de vaagheid die ervan uitgaat. 'Waar gaat dit 
eigenlijk over?', zal de lezerzich afvragen, zeker als hij 
van D66-huize is. D66-ers plegen nu eenmaal op een 
instrumentele manier politiek te bedr~ jven en proble
men te benaderen. De invalshoek van Oostlander en 
andere CDA-intellectuelen is aan een dergelijk instru
mentalisme volstrekt tegenovergesteld : ook aan de 
ideolog ische en ideële dimensie van het concept wordt 
veel aandacht geschonken. 

Doorschade en schandewijs geworden zal de niet in 
de CDA-ideologie geschoolde lezer door het onbeha
gelijke gevoel worden bekropen dat er wel iets slechts 
achter die ideologische dekmantel zal schuilgaan. 
Over de vermeende ware bedoelingen van de CDA
ideologen en vooral van hun broodheren bestaat in het 
niet-christen-democratische kamp een ongewone ma
te van eensgezindheid : het is de grootste partij van het 
land uitsluitend te doen om haar riante machtspositie in 
het 'maatschappelijke middenveld' (ook politieke tur
botaal) te handhaven . Daarwordtals subsidiair motief 
vaak aan toegevoegd de behoefte om flink in de zachte 
sector te bezuinigen. 

Dit artikel gaat over D66 en de 'verantwoordelijke 
samenleving'. De belangrijkste prealabele vraag bij 
het nadenken over de verhouding van D66 tot het 
concept van de 'verantwoordelijke samenleving' is of 
dit concept alleen maar een dekmantel is ofdat het toch 
ook of juist iets anders inhoudt. Wij menen dat voorals
nog van het laatste moet worden uitgegaan en dat het 
CDA-concept daarom serieuze aandacht verdient. 

In dit artikel wordt derhalve uitvoerig aandacht be
steed aan de aan het concept van de 'verantwoordelij
ke samenleving' ten grondslag liggende wortels; die 
ook alles met de verzuil ing - een eerdere 'revolutie' in 
de Nederlandse samenleving - te maken hebben. Na 
een historisch relaas over de verzuiling wordt inge
gaan op de erosie die het verzuilde systeem sinds ± 
1955 en in versterkte mate sedert 1967 heeft onder
gaan. Vervolgens worden in kort bestek de meest 
recente visies van de drie grote politieke partijen op de 
verhouding mens-maatschappij-overheid en daarmee 
dus ook op het geërodeerde zuilenstelsel, weergege
ven . Daarop wordt gekeken welke de opvattingen van 
onze eigen partij op dit gebied zijn . Opmerkel i jk is dan 
dat D66 het hier behoorlijk laat afweten . Nu al kan 
worden gesteld dat het concept van de 'verantwoorde
li jke samenleving' D66 confronteert met gapende ga
ten in haar visie op de verhouding mens-samenleving
staat. De tweede helft van dit artikel strekt ertoe deze 



gaten enigszins in kaart te brengen en aanzetten te 
geven voor het dichten daarvan. 

De legitimatie van de verzuiling 

De verzuiling van de Nederlandse samenleving is niet 
zo oud als door sommigen wel wordt aangenomen. Het 
ontstaan van de verzuilde maatschappijstructuren 
hangt namelijk nauw samen met twee betrekkelijk 
recente verschijnselen: de emancipatie van een aantal 
bevolkingsgroepen en degroei van hetaantal publieke 
taken . 

Bij de emancipatie van enkele volksdelen moet in de 
eerste plaats worden gedacht aan de rooms-katholie
ken en de orthodox-protestanten. Beide bevolkings
groepen leefden in onmin met de in de 1ge eeuw 
dominant geworden liberale of vrijzinnige ordening 
van staaten samenleving. Hierbij moetworden aange
tekend dat het dezelfde liberale staat is geweest die de 
aspiraties van vrijzinnig-protestantse dissenters volle
dig heeft bevredigd en dat tot op zekere hoogte ook 
heeft bewerkstelligd ten aanzien van de verlangens 
van de twee zoëven genoemde groepen .In dat verba nd 
is de volledige godsdienstvrijheid als gevolg van de 
Grondwetswijziging van 1848 en de verruiming van het 
kiesrecht van 1888 vermeldenswaard . 

De onvrede van kathol ieken en orthodox-protestan
ten bleek na verloop van tijd te groot en te fundamen
teel om binnen de kaders van de traditionele liberale 
rechtsstaat geapaiseerd te kunnen worden. Speerpunt 
van deze onvrede werd het protest tegen de achterstel
ling van het bijzonder onderwijs ten opzichte van het 
openbaar onderwijs. De schoolstrijd leidde tot een 
scherpe polarisering tussen de politiek-confessionele 
partijen en hun achterbannen enerzijds en hun vrijzinni
ge en sociaal-democratische tegenvoeters anderzijds. 
De schoolstrijd kon pas tot een einde worden gebracht 
toen aan beide zijden het besef doorbrak dat een 
formule moest worden gevonden, die recht zou doen 
aan het verlangen van bepaalde levensbeschouwelij
ke minderheden enkele publieke taken naar eigen 
inzicht in eigen beheer uit te voeren èn aan de nood
zaak het land bestuurbaar te houden. 

De toverformule die met beide eisen rekening hield, 
kwam tot stand in de moeilijke dagen romdom het 
begin van de eerste wereldoorlog. Het liberale min
derheidskabinet-Cort van der Linden wist door een 
goed gebruik van de plotselinge golf van nationale 
eendracht de partijen aan de tafel te krijgen, teneinde 
een structurele oplossing voorde schoolstrijd en enkele 
andere slepende politieke vraagstukken te vinden. 
Deze oplossing behelsde de pacificatie van de tegen
stelling tussen de twee kampen door het toestaan aan 
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Figuur 1: De verzuilde samenleving tussen 1917 
en ± 1950 

de verschillende volksdelen voor de eigen groep zelf 
bepaalde publieke taken (in casu het onderwijs) te 
behartigen met publieke middelen . Voor de gezamen
lijke beleidsvoering en taakbehartiging, dus voor het 
reguliere politieke bedrijf, werden in de periode 1913-
1917 nieuwe spelregels ontwikkeld: de spelregels van 
de pacificatiedemocratie. (1) 

Deze spelregels vergden nogal wat van de bevol
king; een grote mate van volgzaamheid ten opzichte 
van de elites van de verschillende zuilen en quasi
zuilen (= de sociaal-democratische en vrijzinnige 
volksdelen) was noodzakelijk. Het goed functioneren 
van de pacificatiedemocratie en de bijbehorende ver
zuilde samenleving veronderstelde verder een organi
satie van vrijwel de gehele bevolking in de zuilen. 

Degepacificeerdeverzuildeverhoudingen bleken in 
het interbellum een bruikbaar kader voor de beharti
ging van een aantal ten gevolge van de groei naar de 
verzorgingsstaat ontstane nieuwe publieke taken . Het 
meest bekende voorbeeld daarvan was het omroepbe
stel, maar ook de verzuilde tweede-lijnsgezondheids
zorg, ziekenfondsen, kruisorganisaties en woning
bouwverenigingen kwamen in deze tijd goed van de 
grond. Schematisch kan de verzuilde samenleving van 
het interbellum worden aangeduid als in figuur 1. 

Met het oog op het standpunt van D66 ten aanzien 
van de verzuiling en hetconceptvan de 'verantwoorde
lijke samenleving' is het interessant te kijken welke 
positie de Vrijzinnig-Democratische Bond innam ten 
opzichtevan hetverzuilingsprocesdat in de jaren '20en 
'30 zijn beslag kreeg . 

Van de niet-confessionele partijen was de VDB voor 
1913 de grootste voorstander van een eerlijk compro
mis in het slepende probleem van de financiële achter
stelling van het bijzonder onderwijs. Het was dan ook 
niet toeva II ig dat de vri jzi nn ig-democratische voorman 
Bos de in 1913 gevormdestaatscommissietotoplossing 
van het schoolvraagstuk ging leiden. Meer dan bij 
andere liberale groeperingen het geval was, kon de 
VDS zich ook in de pacificatie van 1917 goed vinden . 

Dat neemt niet weg dat de steeds verdergaande 
verzuiling die zich in het interbellum manifesteerde, 
ook in vrijzinnig-democratische kring op enige bezwa
ren stuitte. Dit bleek met name toen het Nederlandse 
omroepbestel in de jaren '20 zijn huidige vorm kreeg. 
De nauw met de VDS verbonden VPRO bleek als enige 
omroep voor een niet-verzuilde (echte) nationale om-

. roep. 
De idee van de verzuiling als zodanig, namelijk dat 

qua levensbeschouwing onderling verschillende groe
pen vanaf de basis zelf in de behartiging van bepaalde 
publieke taken gingen voorzien, werd door de VDS 
evenwel principieel ondersteund. De verzuiling als 
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ordeningsidee voor de samenleving verdroeg zich 
namelijk zeer wel met de vrijzinnig-democratische 
materiële vrijheidsideologie. In die ideologie werd 
grote waarde gehecht aan maatschappelijke verban
den, waarbinnen en waardoor burgers hun eigen ont
plooiingsmogelijkheden zouden moeten kunnen cre
ëren. Opmerkelijk was dat het vrijzinnig-democrati
sche vrijheidsbegrip weliswaar inhoudelijk was inge
vuld (door het te koppelen aan het streven naar 
individuele ontplooiing), maar dat het mensbeeld, het 
beeld van het individu na zijn ontplooiing tot ware 
vrijheid, open werd gelaten. We zullen nog zien dat dit 
bij D66 een halve eeuw later niet anders is. 

Hiermee bleven de vrijzinnig-democraten in hun 
visie op de verzuilde samenleving een stapje achter bij 
de confessionele partijen, die wél een inhoudelijk 
mensbeeld hanteerden. Zowel het rooms-katholieke 
subsidiariteitsbeginsel als de orthodox-protestantse 
leer van de soevereiniteit in eigen kring waren geba
seerd op het nieuw-testamentische, evangelische 
mensbeeld: het beeld van de christen-burger die zich 
als onderdeel van zijn geloofsgemeenschap maat
schappelijk nuttig maakt, waarbij de kaders zijn ge
steld door die geloofsgemeenschap. Het gaat hier te 
ver om aan te geven waarom het gedrag van de net 
genoemde christen-burger zo moet zijn. Belangrijker 
voor hetonderwerpvan ditartikel is de constatering dat 
een dergelijk gedragspatroon het bestaan van geïnsti
tutionaliseerde geloofsgemeenschappen veronder
stelt die als kaders voor deze maatschappelijke orde 
willen fungeren. 

Corporatisme, verstatelijking, kentering en het 
verzuilde systeem ter discussie 

De economische crisis van de jaren '30 leidde bij velen 
tot het inzicht dat een verdergaande ordening van de 
samenleving noodzakelijk was. Daarbij werd dan niet 
zozeer gedacht aan direct overheidsi ngri j pen of orde
ning van onderop langs lijnen van het verzuilingscon
cept, maar meer aan publiekrechtelijke functionele 
lichamen. Min of meer corporatistische ideeën genoten 
in brede kring populariteit. 

Na de tweede wereldoorlog werd aan deze ideeën 
concreet vorm gegeven. Weliswaar ontstond een heel 
bouwwerk van puur corporatistische bedrijfs- en pro
duktschappen, de nadruk kwam toch te liggen op een 
integratie van bepaalde corporatistische denkbeelden 
met een uitbouw van de oude verzuilde structuren en 
een grotere directe overheidsinvloed. Het centrale 
arbeidsvoorwaardenbeleid en de SER waren illustra
tief voor deze 'gemengde' ordening. 

In veel opzichten bereikte de verzuilde gepacifi-

ceerde structuur van de Nederlandse samenleving in 
deze periode, de jaren 1945-1958, haar hoogtepunt. 
De levensbeschouwelijke worteling van de zuilen in de 
bevolking leek nog volkomen intact, de verzuiling 
bestreek een groter deel van het maatschappelijk 
domein dan ooit en ook de grote sociaal-democrati
sche (quasi-)zuil, 'de rode familie', was onder Drees 
volkomen geïntegreerd in het geheel. 

Toch werd i n de wederopbouwperiode het zaad van 
het verval van het verzuilde stelsel gezaaid. De 
ontkerkelijking en de deconfessionalisering gingen 
ook in dit tijdvak gestaag verder en bereikten zelfs de 
onaantastbaar geachte orthodox-protestantse en 
rooms-katholieke volksdelen. Bij deze volksdelen na
derde overigens de groepsemancipatie, die in zekere 
zin de voornaamste drijfveer voor de verzuiling vorm
de, zijn voltooiing. De erosie van de levensbeschouwe
lijke worteling van de zuilen had zijn aanvang geno
men . Bovendien vervaagden de grenzen tussen de 
eigenli jke overheid en de gestaag uitdi jende en profes
sionaliserende nationale koepels van de zuilen steeds 
meer. 

Deze legitimatiecrisis bereikte haarhoogtepunt in de 
jaren 1967-1977, toen zij ten volle doordrong tot het 
Nederlándse politieke bedrijf. Toch nog vrij plotseling 
werden de spelregels van de pacificatiedemocratie 
niet langer nageleefd en traden grote veranderingen 
op in de politieke structuur en cultuur. In de terminolo
gie van Lijphart was dit het tijdperk van de kentering. 
Inmiddels bevinden wij ons dan ook niet meer in een 
pacificatiedemocratie, maar in een karteldemocratie. 
Lijphart geeft daarvan de volgende definitie: 
' ... de karteldemocratie, waarin door de voortschrij
dende ontideologisering en deconfessionalisering de 
verzuildheid van de politieke cultuur sterk is afgeno
men of geheel verdwenen en men nauwelijks meer kan 
spreken van aparte subculturen; tegelijkertijd wordt 
politieke kartelvorming gestimuleerd doordat het re
gelen van de welvaartsstaat en de geleide economie 
steeds meer een proces van onderhandelingen vereist, 
waarbij alle belanghebbende partijen - niet alleen 
politieke partijen, maar vooral ook sociaal-economi
sche belangengroepen - betrokken zijn .' (2) 

Het belangrijkste bezwaar tegen de karteldemocra
tie en de daaraan ten grondslag liggende maatschap
pelijke ordening, de kartelmaatschappij, is het ontbre
ken van een zelfstandige legitimatie. Karteldemocratie 
en -maatschappij zijn niets meer dan een copie van de 
instituties van hun gepacificeerd-verzuilde erflaters, 
maar ontberen de levensbeschouwelijke worteling die 
het bestaan van laatstgenoemden rechtvaardigden 
(zie ook figuur 2). 

Een probleem van een andere orde betreft de hoge • 
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Figuur 2: De kartelmaatschappii 

kosten en de moeilijke beheersing van de semi-over
heids/quasi-verzui Ide sector. De economische crisis en 
de te hoge collectieve lastendruk hebben dit probleem 
een prominente plaats op de politieke agenda be
zorgd . Dit heeft ertoe geleid dat de verschillende 
politieke partijen zich eindelijk genoodzaakt zagen 
serieuze aandacht aan de aan de kartelmaatschappij 
inherente structurele problemen te besteden. In welke 
richting moet deze kartelmaatschappij zich ontwikke
len? 

In het begin van dit artikel is al gerefereerd aan de 
visie van het CDA hierop. Wat het CDA met zijn 'verant
woordelijke samenleving' wil komt eigenlijk neer op 
een teruggang naar het onversneden verzuilde model 
van vóór de grote uitbouw van de verzorgingsstaat en 
de kentering . Het maatschappelijke middenveld moet 
weervan de staat worden ontkoppeld en teruggegeven 
aan de burgers zelf. De overheid schept hiertoe de 
voorwaarden onder meer door taken en bevoegdhe
den naar dat middenveld over te hevelen. 

In de discussienota die het CDA aan de 'verantwoor
delijke samenleving' heeft gewijd, is deze gedachten
gang consequent uitgewerkt voor alle beleidssectoren. 
Een ander positief punt van het CDA-concept is dat dit 
het legitimatieprobleem van de kartelmaatschappij 
volledig, dat wil zeggen ook voor wat betreft zijn 
consequenties voor de verhouding individu-samenle
ving, onderkent. 

Anderzijds kent de 'verantwoordelijke samenleving' 
zoals het CDA die wenst, één groot, zelfs onoverkome
lijk bezwaar. Eerder merkten wij op dat de diverse 
CDA-stukken over de 'verantwoordelijke samenle
ving' door een uitgesproken vage onder- en soms zelfs 
boventoon worden gekenmerkt. Deze vaagheid is het 
gevolg van het driftig pogen het ontbreken van de 
'over-all' levensbeschouwelijke worteling die het 
CDA-model behoeft, te maskeren. Anders gezegd: het 
CDA wil terug naar verloren gegane structuren zonder 
zich rekenschap te geven van hetfeit dat de Nederland
sesamenleving dusdanig onomkeerbaar veranderd is, 
dat een dergelijketerugkeer niet mogelijk is. Verderop 
in het artikel komen wij hierop nog terug . 

Het bovenstaande kan met een praktijkvoorbeeld 
worden onderstreept. Het CDA-model bestaat thans al 
op kleine schaal in de vorm van de miniatuurzuil, 
waarvan het GPV de politieke exponent is. De vrijge
maakt-gereformeerden hebben door hun uitzonderlij
ke inzet en hun bewonderenswaardige ideologische 
bevlogenheid en gedrevenheid eigen scholen, een 
eigen vakcentrale, een eigen dagblad, eigen welzijns
werk, tot en met een eigen emigrotiecentrale toe, 
gecreëerd. De overheid is er op een ouderwetse wijze 

buiten gehouden, terwi jl de vrijgemaakt-gerefor
meerde burgers belangeloos al deze activiteiten draai
ende houden. 

Prachtig en navolging waard! Maar bedacht moet 
worden dat het bij de GPV-zuil gaat om een unieke 
bevolkingsgroep die zich bewust niet verder heeft 
willen 'ontwikkelen' uit het geestelijke en maatschap
pelijkeklimaatvan de jaren '40en '50. Voor95% van de 
Nederlanders is dit daarom geen haalbare kaart. De 
individuele aspiraties van de meeste Nederlandse bur
gers zijn nu eenmaal geëvolueerd naar andere ni
veau's. Samengevat: het collectieve zelfbeeld ver
draagd zich niet met het leven in een GPV-achtige zuil 
en dus ook niet met het CDA-concept van de 'verant
woordelijke samenleving'. 

De VVD zoekt het in een andere richting. Welke dat 
precies zal zijn is nu nog niet zo duidelijk als bij het 
CDA. Bij het denkend deel van de VVD, de TeIdersstich
ting, mag het utilisme zich in een grote populariteit 
verheugen . Het voert te ver hier zelfs maar een resumé 
van het geschrift 'Liberalisme. Een speurtocht naar de 
filosofische grondslagen' van het wetenschappelijk 
bureau van de VVDte geven. Uitdezetamelijkabstrac
te nota kan wel worden afgeleid dat er voor een 
maatschappelijk middenveld weinig ruimte overschiet 
in wat deze ware liberalen als de ideale samenleving 
zien. Ook de echte overheid moet een flinke stap 
terugdoen : de verzorgingsstaat moet worden afgebro
ken tot een 'waarborgstaat' die nauwelijks meer in
houdt dan de 1ge eeuwse nachtwakersstaat. 

Het behoeft geen betoog dat deze visie nog minder 
dan die van het CDA, aanknopingspunten biedt voor 
een oplossing van de structurele problemen waarmee 
onze kartelmaatschappij te kampen heeft. Daarvan is 
inmiddels ook de VVD doordrongen. De praktische 
vertaling van de utilistische waarborgstaat die de com
missie-Geurtsen had gemaakt, is afgestuit op het 'njet' 
van partijleider Voorhoeve. Een minder Thatcheristi
sche uitwerking zal er ongetwijfeld voor in de plaats 
komen. 

En dan de PvdA. Wie 'Schuivende panelen' probeert 
te doorgronden, kan eigenlijk tot geen andere conclu
sie komen dan datde sociaal-democraten het niet goed 
(meer) weten. 'Schuivende panelen' komt - enigszins 
chargerend gesteld - neer op een beetje 'verantwoor
delijke samenleving', nog wat minder 'waarborgstaat' 
en vooral heel veel twijfel. Intussen moet worden er
kend dat er bij de PvdA diepgaand is nagedacht over 
de kartelmaatschappij en haar problemen. Dat kan 
van D66 niet worden gezegd! 
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De opvattingen van D66 

Het CDA-rapport over de 'verantwoordelijke samenle
ving' maakt een oude discussie weer actueel. Het 
betreft de vraag hoe individuele mensen de zorg voor 
gemeenschappelijke voorzieningen organiseren. 
Moet de staat dit - op hun kosten - voor hen doen? 
Doen ze het nagenoeg geheel zelf? Of creëren ze 
organisaties waarin ze zelf een dragende rol spelen, 
die dan deze zorg op zich nemen? 

Het CDA-antwoord op deze vraag is, zoals we al 
zagen: die organisaties zijn er al; ze zijn alleen in de 
laatste decennia wat weggedrukt en ze verdienen nu 
revitalisering. Kortom, meer verantwoordelijkheid 
voor het maatschappelijk middenveld. 

Dat antwoord zal niet op deze wijze het antwoord 
van D66 zijn, maar hoe luidt dat antwoord dan wel? In 
het navolgende zullen we wat langer stilstaan bij aard 
en vorm van het antwoord zoals dat door D66 wordt 
gegeven. 

De eerste constatering is dan dat het antwoord niet zo 
maar gegeven kan worden, omdat de vraag niet aan
sluit bij het gedachtengoed van de partij . Herlezing van 
het Verkiezingsprogramma 1986-1990 leert eigenlijk 
dat het ontbreken van politieke vernieuwing de grote 
oorzaak is voor de nu bestaande onduidelijkheden . 
Een citaat : 

'Die samenleving werd losser, vrijer, kritischer. De 
zuilen en andere traditionele gezagsstructuren ver
loren hun dwingende betekenis voor het denken en 
doen van de burgers. Mensen kwamen meer op 
zichzelf te staan. Maar wat er ook veranderde - niet 
de structuren van de macht. Die bogen wat mee en 
veerden wat terug zodra de mogelijkheid daartoe 
zich voordeed . Wie macht heeft ziet nietgraag dater 
gemorreld wordt aan de basis van de macht en de 
basis van de macht laat zich nietveranderen doorwie 
zelf geen macht heeft. Het gevolg was niet dat alles 
bij het oude bleef - het werd erger. Als de politieke 
cultuur blijft hangen in oude vormen en gedachten, 
terwijl de samenleving zelf snel verandert, zal de 
politiek steeds minder in staat zijn praktische oplos
singen voor maatschappelijke problemen te leve
ren .' 

Dit citaat roept op tot verandering en vooral tot 
verandering van de politieke cultuur. Die cultuur moet 
veranderen om eindelijk goede besluitvorming, die 
pastbij deze tijd en bij de levenswijzevan de burgers, te 
realiseren. Twee vragen zijn hierbij van belang. Aller
eerst:,waar ligt het aangrijpingspunt in de verandering 
van de politieke cultuur? En daarnaast: wat is de 

invloed van de besluiten die passen bij deze tijd? 
Eerst het aangrijpingspunt. Ook hier is een citaat 

zeker de moeite waard. Uit het Verkiezingsprogram 
ma: 

'In theorie is het de politiek-de partijen, de regering, 
de volksvertegenwoordiging - die het starre even
wicht van de belangengroepen moet doorbreken, 
maar in de praktijk lukt het niet om een beleid uit te 
zetten dat voortkomt uit een politieke visie op het 
geheel van de samenleving'. 

Het politieke circuit wordt derhalve gezien als de 
probleemoplosser èn de richtinggever. Het collectief 
van belangenorganisaties, het huidige middenveld, is 
verstard. Vernieuwing moet komen van de politici . 
Daarmee krijgen politici naast de taak praktische 
conflicten tussen strijdende partijen in de samenleving 
op te lossen, ook nog een ethische taak : het weg be
reiden van een andere politiek. Dat is in elk geval een 
politiek waarin op open wijze een kwalitatief hoge 
besluitvorming en een hoge kwaliteit van maatschap
pelijke zorg wordt bereikt. Instrumenten voor het berei
ken van die politiek zijn in de ogen van D66 dan zeker 
een andere organisatie van de besluitvorming tussen 
en door regering en parlement en decentralisatie van 
bevoegdheden richting lagere overheden. Zo worden 
faciliteiten gecreëerd om tot goede besluiten te komen 
op alle levensterreinen. 

Dan de tweede vraag: wat zijn in de ogen van D66 
goede besluiten? Dat ligt niet vast, maar hangt van de 
situatie af. D66 kiest voor een groot aantal formele 
voorwaarden : die bepalen in relatief sterke mate voor 
de partij of een besluit goed te noemen is. Veel nadruk 
derhalve op zaken als democratische open besluitvor
ming, besluitvorming gebaseerd op feiten, weten
schappelijke inzichten, keuzen na beoordeling van 
alternatieven en processen van hoor en wederhoor. 
Daarnaast bevat hetverkiezingsprogramma natuurlijk 
zeer veel voorstellen op de diverse levensterreinen. 
Wat ontbreekt is een visie op de vraag hoe individuele 
mensen de zorg voor gemeenschappelijke voorzienin
gen het beste kunnen organiseren. Het antwoord luidt 
in feite : door in het politieke circuit goede democrati
sche besluiten te nemen. 

Uit de bovenstaande antwoorden vloeit een voorlo
pige plaatsbepaling voort. D66 ziet het veld tussen de 
overbelaste overheid en de individuele burger op twee 
wijzen ingevuld : allereerst door een betere overheid 
(praktischer werkend, praktischer besluitend, gede
centraliseerder) en voorts door alles wat het resultaat is 
van echte democratische besluitvorming. Het huidige 
maatschappelijke middenveld is verstarrend en vol-

. .. 



Hier moet de derde fase van het individualiseringsproces gestalte kriigen 

doet niet aan de tweede eis. Het antwoord op het CDA
rapport is daarom in sterke mate een niet-inhoudelijk, 
want procesgericht antwoord. 

Gaan wij vervolgens één niveau dieper. 
Eigenlijk is het enigszins opvallend dat in de D66-visie 
zelfs de contouren van een inhoudelijk antwoord op de 
spelverdeling overheid-middenveld-burger maar 
moeilijk te vinden zijn . In feite is er sprake van een 
verzettegen opvattingen die de andere partijen ventile
ren en is de redenering sterk gebaseerd op het volgen
de paradigma: 'het politieke systeem werkt niet goed; 
als we meer ruimte aan mensen geven en een aantal 
organisatorische wijzigingen aanbrengen, komt alles 
op zijn pootjes terecht.' Een evenwichtig mensbeeld is 
niet in sterke mate aanwezig . Consistentie in program
matischezin is in hoge mate gekoppeld aan het moment 
en is niet gebaseerd op een bepaald mens- en maat
schappijbeeld . 

D66 kiest voor faciliteiten opdat ontplooiing van 
burgers mogelijk zij . Die 'ontplooide burgers' komen 
vervolgens in redel ijkheid wel tot praktische structuren. 
De ontplooiing mag alle kanten opgaan, maar er zijn 
drie minimale eisen: democratische grondhouding, 
tolerantie en redelijkheid en zo wordt er toch nog iets 
zichtbaar van een mensbeeld. Dat is implicieter en 
positiever van aard dan dat van de grotere partijen . Je 
zou het uit de losse pols 'hedonistisch-verantwoorde
lijk-democratisch-meedenkend' kunnen noemen. Re
latief ontplooide mensen zetten zich heus wel in voor 
het algemeen belang, voor de zorg voor gemeen
schappelijke voorzieningen . 

Als je dat laatste gelooft is hetessentieel om barrières 
voor ontplooiing - uiteindelijk is dat een individuele 

zaak -weg te nemen. Een parallel met het D66-pleidooi 
voor individualisering wordt nu zichtbaar. Tevens kun 
je constateren dat andere partijen, vooral door het 
daar vigerende mensbeeld, niet zo optimistisch zijn en 
daarom structuur willen en moeten aanbrengen in het 
middenveld. . 

Contouren van een meer inhoudelijk antwoord 
van D66 

In dit laatste deel van hetartikel wordt gezocht naar een 
inhoudelijk antwoord op het CDA-concept van de 
'verantwoordelijke samenleving'. Dat antwoord komt 
langs twee lijnen. Allereerst via een kritiek op het 
functioneren van het maatschappelijk middenveld in 
onze samenleving en vervolgens via een korte schets 
van het middenveld in een democratisch-geïndivi
dualiseerde samenleving . 

Aansluitend op wateerder in ditartikel aan kritiek op 
het huidig functioneren van het middenveld is gespuid 
het volgende: 
In een snel individualiserende samenleving worden 
nog steeds op verzuilingsgrondslagen gebaseerde 
maatschappelijke organisaties in toenemende mate 
ongeloofwaardig. De vraag wordt steeds sterker: 'wie 
vertegenwoordigen zij eigenlijk?' en 'vertegenwoordi
gen zij nog de kern van het denken van hun leden?' 
Kortom, er is zowel een legitimiteitsvraag als een 
inhoudelijke vraag te stellen. 

De legitimiteitsvraag is belangrijk, aangezien in 
toenemende mate mensen zich niet langer automatisch 
verbonden weten met een zorg-organisatie, die zegt 
voor hun noden opgericht te zijn. Centraal element is 
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het dekkingspercentage: als maar30% van dewerkne
mers lid is van een vakbond, wat geeft dan - vanuit het 
democratisch perspectief - vakbonden het exclusieve 
recht voor a Iie werknemers te spreken? 

De inhoudelijke vraag heeft minderaandachtgekre
gen, maar is minstens zo belangrijk: mensen zijn niet 
langer lid van één organisatie, maar van een aantal. 
Deze organisaties kunnen conflicterende doelen heb
ben. Toch blijft elke organisatie handelen vanuit het 
perspectief dat zij het belang waarvoor zij staat moet 
maximaliseren. De zorgvuldig zoekende burgers, die 
zelf compromissen tussen hun wensen nodig achten, 
zien een speelveld van barse strijdende organisaties 
voor zich . 

Tot slot moet ook elke organisatie op het maatschap
pelijk middenveld onderworpen worden aan de demo
cratische toets: komt de besluitvorming, de keuze de
mocratisch tot stand? Bij de meeste organisaties kan 
worden geconstateerd dat de overheersing van het 
bestuur ten opzichte van de controle nog wat groter is 
dan bij de Staten-Generaal. 

Conclusie moet zijn dat het huidig maatschappelijk 
middenveld op z'n best wat ouderwets en op z'n slechtst 
wat ondemocratisch is georganiseerd. 

Hoe zou het dan wel kunnen; hoe moet een nieuw 
middenveld er ongeveer uitzien? Ervan uitgaand dat 
D66 er vóór is de zorg voor gemeenschappelijke 
voorzieningen zo efficiënt en effectief mogeli jk te orga
niseren en tezelfdertijd het proces van individualise
ring positief tegemoet treedt, valt hier wel iets over te 
zeggen. Individualisering zien we als een proces in drie 
fasen. De eerste fase is nu achter de rug. Dat was die 
van de verzuilde samenleving, waarin de emancipatie 
per zuil plaatsvond en waarin het individu binnen zo'n 
zuil - binnen de marges die de gemeenschappelijke 
cultuur toestond - op zoek kon gaan naar zijn eigen 
levensontwerp. Dat alles echter met mate. De huidige 
organisatie van het middenveld dateert nog uit deze 
tijd. 

Momenteel zitten wij in de tweede fase. De banden 
van de zuilen breken; mensen gaan op zoek naar 
waarden die ze zelf voelen, niet opgedrongen krijgen 
en dan maar als waar aanvaarden . Dat leidt tot een
zaamheid, tot collectief-individueel zoeken en tot af
brokkeling van gemeenschappelijke structuren. Ver
volgens leidt dat tot een roep om meer gemeenschaps
zin; grotendeels ingegeven door de negatieve gevol
gen van de individualisering. Tesnel gehoor geven aan 
die roep leidt tot een terugvallen naar fase één-oplos
singen. Tot op grote hoogte zien wij het CDA-rapport 
en de aanpak die het aanbeveelt, als zodanig. 

Wij kiezen voor een andere lijn en accepteren tijde
I ijk de verwa rri ng, de afbrokkel i ng en de vermi nderi ng 
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van de maatschappelijke cohesie, deels omdat we de 
oude samenhang zeker niet zo positief waarderen als 
het CDA dat doet, anderdeels omdat ontwikkeling nu 
eenmaal altijd, per definitie 'van au' gaat. 

De derde fase in het proces van individualisering is 
nu al zichtbaar. Daarin zien we een individu dat de 
eigen waarden zelf heeft leren kennen en erkennen, 
redelijk goed weet wat zijn of haar eerste behoeften 
zijn en van daaruit de tegenstelling tussen privé-ont
wikkeling en ontwfkkeling van samenlevingsstructuren 
als een lachertje beschouwt. Voor de eigen individuele 
behoeften is het immers juist van groot belang ook de 
gemeenschappelijke zorg goed georganiseerd te heb
ben. 

Hoe dat precies moet, weten we nog niet. We kunnen 
wel twee contouren schetsen . De eerste is de creatie van 
de zelfstandige bestuursorganen. De overheid kan 
kleiner, maar deze lichamen nemen de zorg voor 
openbare faciliteiten democratisch voor hun rekening 
en kunnen daarmee een groot deel van het maatschap
pelijk middenveld creatief opslokken . De tweede 
wordt gevormd door de creatie van associaties van 
relatiefvrije individuen, dieelkaaropzoeken om geza
melijk noodzakelijk geachte projecten uit te voeren. 
Datkan deels binnen en anderdeels in aanvulling opde 
zoëven g.enoemde zelfstandige bestuursorganen . 

Tot slot van dit artikel spreken we de hoop en de 
verwachting uit dat de 'creatieve verpakking van oude 
CDA-wijn' meer mensen zal aanzetten tot het nadenken 
over de schepping van echt democratische interme
diaire structuren. Dat daarbij een steviger discussie 
over het mensbeeld van D66 zal ontstaan, spreekt 
vanzelf. Ook dat laatste lijkt ons winst. 

Noten 

(1) Lijphart, A., Verzuiling, pacificatie en kentering in 
de Nederlandse politiek, Amsterdam 1984 (1968), 

(2) Ibidem, 


