
Het sociaal-liberalisme als politiel~ project 

De betekenis van Paars, de terugtocht van de politiek 
en de rol van intellectuelen 

Een gesprek tussen Paul Scheffer en Christ i aan de Vr i es 

Opgetekend door Allan Varkevisser 

A.V.: Paul, in je column van 3 oktober op 
de opinie-pagina van de NRC bracht je 

Paars vooral in verband met het begrip 
zakelijkheid. Kunje dat toelichten? 

P.S.: Ik heb sterk het gevoel dat het paar

se kabinet dat nu is aangetreden een 
principieel ambitieloos kabinet is. Ambi
tieloos in de zin dat het zich ten doel stelt 
om dienstbare politiek te bedrijven. En ik 
meen dat het hier niet zomaar gaat om 
een 'tactische' pose. Men heeft afscheid 

genomen van de hoge verwachtingen in 
de politiek. In die zin zou je dus kunnen 
zeggen dat het een vorm van 'anti-po
litiek' is, in de betekenis die de Hongaar-

Over de verhouding tussen 
intellectuelen en politiek 
gesproken. Valt er een 

specifieke intellectuele ruimte 
te bespreuren bij Paars? 

van de anti-these, maar veeleer het gevolg 
van de opleving van een anti-politiek 

sentiment in Nederland. Het is een verre
gaande relativering van partij-politieke 
programma's en scheidslijnen. 

CdV: Ik heb wel behoefte om bij deze diag
nose nog iets anders op te merken. Vol
gens mij is het probleem van het Paarse 
kabinet dat het nou juist niet tot stand is 
gekomen op basis van de overeenkomsten 
tussen de politieke programma's. De Paar
se combinatie schijnt veeleer op grond van 
toeval tot stand te zijn gekomen. Het heeft 
meer te maken met een crisis van de par-

En welke z ijn dan de 
doeleinden van deze politieke 

combinatie? 
Een 'intellectuele' discussie. 

e---

se schrijver Konràd eraan gaf: de regering stelt zich bescheiden 
op, net als de bedienden van een oud en gerenommeerd hotel, ze 
werken geruisloos en vallen niet op. Het pluspunt van deze hou

ding is dat het goed aansluit bij de stemming van het electoraat. 
Maar het heeft als minpunt dat het misschien toch wat weinig is. 
Met het wegvallen van de grote scheidslijnen in de politiek moet 
het toch mogelijk zijn om iets toe te voegen aan deze beweging die 
kennelijk gaande is en tamelijk onherroepelijk lijkt. Paars is in 
mijn visie niet het gevolg van de nederlaag van het CDA, maar 

meer de consequentie van de trek naar het midden door de andere 
partijen waardoor de verschillen zo klein zijn geworden dat ieder
een met iedereen kan regeren in Nederland. De vraag is dus wat 
je als partij of als regeringscoalitie met de ruimte gaat doen die is 
ontstaan doordat de ruimte tussen de partijen kleiner is gewor
den. 

AV.: Inje column suggereer je dat deze zou kunnen dienen om van 
daaruit zoiets als het algemeen belang te herformuleren. 

P.S.: Ja, dat is zo. Maar het gaat me nu even om de houdbaarheid 
van de diagnose dat de scheidslijnen tussen de partijen zijn weg
gevallen en dat Paars dus niet de consequentie is van de herleving 

PalLl Scheffer is publicist en Olu.l-redactelLr V(l1I 'Soci(l Lism.e & Democrtllie'. 

AlIon Varkevisser en Chrislia(Jn de Vries zijn resp. wetell sc/wp/>elijk me
dewerker en direc/.eur van de SWB D66. 

e 

lementaire democratie en van de politieke 
partijformatie. En als dat waar is, dan is een belangrijke vraag die 
we moeten beantwoorden of we te maken hebben met een kabinet 
dat een transitieperiode inluidt. 

A.V.: Paars is dus niet meer dan een gewone coalitie? 

CdV: Niet helemaal, het merkwaardige is dat het wegvallen van de 
positiviteit die gelegen is in het politieke programma zich nu nog 
lijkt te uiten in een zekere mate van negativiteit, in een verlegen

heid met de omstandigheden. Maar de crisis waarover we over 
spreken is er niet ineens gekomen. Het is de uitkomst van een pro
ces van jaren. En met deze overgang lijkt er voor het eerst ruimte 
te zijn geschapen voor heroriëntatie. Maar wat ik wil opmerken, is 
dat deze nog niet zo gemakkelijk benut zal kunnen worden. 
Om nog terug te komen op een opmerking van Paul, ik zie een 
overeenkomst tussen het karakter van zijn 'anti-politiek' en de po
litiek van de terugtocht van de Duitse essayist Enzensberger. Er is 
met Paars wel degelijk ruimte geschapen. En dáár dient te worden 
gezocht naar de rol van nieuwe intellectualiteit en geestkracht in 
de politiek. De vraag is echter of daarvoor de tijd al rijp is. 

P.S.: Toch is het zo dat de liberalen van de VVD, de sociaal-libera

len van D66 en de liberaal-socialen - of hoe je ze in godsnaam ook 
moet omschrijven - van de PvdA een gemeenschappelijk punt 
vertegenwoordigen, namelijk zowel een relativering als een her-

------------------------------------ 32 -----------------------------------
I DEE - NOVEMBE R '94 

VI 

rr 

IJ 
b 
b 
rr 

'c 
e 
~ 

IE 
n 
b 
g 
b 
k 

c 
a 
ti 
g 

P 
b 
z 

d 
e 
F. 
a 
e 

n 
n 

F 
p 

h 
E 
h 
d 
IQ 
t l 

b 
h 
g 
a 
E 

v' 
S' 

g 
b 
A 
d 
g 

i\ 
cl 



~t 

t gevolg 
politiek 
1 verre
olitieke 

ze diag
m. Vol
Paarse 

;tand is 
:omsten 
Ie Paar
md van 
et heeft 
de par
lolitieke 
ëaag die 
kabinet 

1 van de 
nu nog 

erlegen
we over 
een pro
; ruimte 
~rken, is 

zie een 
n de po
er. Er is 
worden 

racht in 

l-libera
l.am ook 
jk punt 
len her-

waardering van het primaat van de politiek. En het is deze ge
meenschappelijkheid die Paars mogelijk heeft gemaakt. 
In het algemeen heerst er een zakelijker opvatting van politiek 
bedrijven en de houding van Kok is daar misschien wel hèt sym
bool van. Bij Kok is er weinig afstand tussen wat hij doet en de 
manier waarop hij denkt over wat hij doet. Het is een vorm van 
'dienstbaarheid'. Al die metavragen als omgang met de macht 
enzovoorts, leiden volgens Kok tot niets. Politiek moet beoordeeld 
worden op zijn resultaat: wat levert het op voor het dagelijks 
leven van de burgers? Dat is het, er is niets méér en er hoeft ook 
niets méér te zijn. In die houding schuilt een kracht, want het 
breekt met het cliché-beeld van de PvdA als door en door ideolo
gische partij . Het gaat er nu om wat politiek oplevert voor de ver
betering van de leefomstandigheden. Deze algemene verzakelij
king maakt dat Paars voor mij net iets meer is dan toeval alleen. 

CdV: Je redenering gaat mede over de formulering van het soci
aal-liberale denken binnen de PvdA. Duidt dat op een 'noodzake
lijke' beweging intern in de sociaal-democratie, eigen aan haar 
geschiedenis? Dat lijkt me niet. Binnen D66 nu vindt deze ook 
plaats en dat is geen toeval, maar een koers of een reden van 
bestaan. Deze twee fenomenen, één gebeurtenis en één beweging, 
zijn niet zomaar met elkaar in overeenstemming te brengen. En 
dan heb je bovendien aan de ene kant, wat jij opmerkt, dat het 
electoraat een zekere functionaliteit van de politiek verwacht. 
Het verwacht een 'produkt' dat herkenbaar en nuttig is. Aan de 
andere kant wordt een opnieuw formuleren verwacht van de 
eigen identiteit van de gemeenschap, van vrijheid en van het al
gemeen belang. En op dat punt is het de vraag of het kabinet 
eraan zal kunnen beantwoorden. En toch ligt dáár de uitdaging. 
Deze dwingt tot een fundamenteel nadenken over de verhouding 
tussen maatschappij, politiek en cultuur. Het gaat mij om de 
identificatie van de twee attituden, die van wat Paul anti-politiek 
noemt en de politiek van de terugtocht. En dit nadenken zou pri
mair in, of in elk geval tussen, de partijen moeten gebeuren. 

P.S.: En dan is de vraag van belang waarom in het algemeen de 
partij-politieke scheidslijnen zijn weggevallen. Pas als je die vraag 
hebt beantwoord, heb je de ruimte gemarkeerd die is ontstaan. 
Er zijn volgens mij drie structurele redenen. Ten eerste spoort 
het met een oud element in de Nederlandse politieke cultuur en 
dat is de dépolitisering. Je hebt in Nederland altijd méér-partijen 
kabinetten en dat dwingt tot compromisvorming. Het is bijna een 
tweede natuur geworden van alle politici. De tweede reden heeft 
betrekking op de overheersing van de financiële argumenten over 
het politieke debat. Een derde element, dat minder vaak wordt 
genoemd, is de context van de Europese integratie. Men hoopte 
altijd dat het proces van Europese eenwording zou leiden tot een 
Europeanisering van de binnenlandse politiek, maar volgens mij 
is er een nationalisering van de binnenlandse politiek gaande, als 
vorm waarin Europese politiek wordt bedreven. Nederland wordt 
steeds meer tot 'partij' binnen Europa. We worden steeds meer 
gedwongen om te kijken naar wat nou de essentiële Nederlandse 
belangen zijn die we in Europa willen verdedigen. 
Als je zo de ruimte markeert die is ontstaan en de structurele re
denen aanwijst waarom de situatie is zoals die is, dan zou ik zeg
gen dat je deze drie ontwikkelingen moet kunnen ommunten tot 
iets dat méér is dan alleen zakelijke politiek. Dan moet een meer 
cultureel georiënteerde politiek mogelijk zijn. Uit de verminde-

ring van de ruimte voor partijen, zouden de staatsrechtelijke her
vormingen moeten volgen teneinde de burger meer invloed te 
geven bij de totstandkoming van het beleid. 
De tweede reden die ik noemde - en dan komt het punt van die 
terugtocht - maakt noodzakelijk dat de politiek zich bezint op de 
mogelijkheden om te breken met de uitruil van welvaartsbehoud 
en machtsbehoud. Ik doel op principiëlere opvattingen over con
sumptiemaatschappij en milieuvraagstukken. 
En om nog even in te gaan op de derde reden, ik zou zeggen dat 
de nationalisering van de Europese politiek moet zijn om te 
munten tot een veel kritischer bepaling van wat Nederland als 
natie, als nationale gemeenschap, karakteriseert. Wat zijn de 
culturele voorwaarden van burgerschap? Dit houdt bijvoorbeeld 
in dat je kritisch dient na te denken over zoiets als inburgeren 
van immigranten. Welke eisen worden aan nieuwkomers gesteld 
en in welke mate voldoen de ingezetenen daaraan? We hebben 
nagelaten daarover na te denken omdat we zo tevreden met 
onszelf zijn, zo ontzettend zelfgenoegzaam. 

CdV: Van mijn kant vraag ik me af of het nou de drie partijen 
zozeer zijn die naar elkaar toe trekken en of je het niet anders 
moet benoemen. Al deze karakteriseringen blijven verwijzen naar 
een 'oud' probleem. Aan de hand is dat drie stromingen of drie be
naderingen ln die partijen zich geconfronteerd zien met een 
nieuw probleem dat ontstaat met de transformatie van de demo
cratie en van de vlijheid in een steeds sterker juridiserende en 
bureaucratiseren de maatschappij . Het is het probleem van socia
le liberaliteit, van sociale vrijheid. 
Afgezien van de waarde van je verhaal over de heroriëntatie op 
de natie in relatie tot Europeanisering, zou ik het sociaal-liberale 
criterium tegen deze achtergrond willen bespreken. Bij jouw drie 
~~~ik~~~~~~~~~~~~ 

kunnen gaan, vooral als je het laatste punt over de natie anders 
zou kunnen zien, namelijk als het criterium van de rechtsstaat. 
Het rechtsstatelijk denken dat de noodzakelijke vrijheid van de 
leden die deel uitmaken van de gemeenschap kan effectueren. 
Een aantal van jouw denkoperaties over de betekenis van de 
nationale staat en ook van de nationale cultuur zijn daarvoor 
noodzakelijk. En als je dat doet, dan bevind je je middenin het so
ciaal-liberale project! 
Dan wordt het ook van belang anders te kijken naar die nieuwe 
zakelijkheid, die anti-politieke houding. Het merkwaardige is 
dat, hetgeen jij als positieve waarde toeschrijft aan die dienstbare 
houding, z6 sterk in termen van beheer van het bestaande wordt 
geformuleerd dat de ruimte steeds geringer wordt voor het den
ken over die geweldige instrumentalisering van die zich steeds 
maar uitbreidende institutionele sfeer in de samenleving. Het in
strumentaliseren van elke vorm van menselijke creativiteit. Het 
nadenken over de culturele kwaliteit van democratie, dáárvoor 
wordt die ruimte niet benut. 
Mij lijkt dat de heroverweging van liberaliteit en überhaupt het 
noodzakelijk principe van een overheidsvrije ruimte voor de per
sonen in de samenleving (die niet gecreëerd wordt door privatise
ring alleen - of je het nu privatiseert of niet het blijft een ver
statelijkt gebied), dat die heroverweging niet plaatsvindt, niet 
kàn plaatsvinden binnen het functioneel gerichte, dienstbare 
denken. En hier ligt de uitdaging aan de intellectuelen, om de 
noodzaak van het benutten van die ruimte aan te tonen. Ik vind 
die context van Europeanisering waardevol, dat is net zo goed 
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gumenten, zonder in conflict te komen v 
met de mate waarin onze samenleving g 
zich kàn openen. Dat zie je nu ook met li 
betrekking tot de onveiligheid. Mensen tI 
die zich onveilig voelen zijn niet tole- e 
rant, die sluiten zich af. s, 

Daarom is die verkiezingsuitslag zo ver- "I 
schrikkelijk moeilijk te interpreteren. n 
Een deel van de mensen loopt weg bij li 
de PvdA en het CDA, uit frustratie over b 
onvoldoende sociale waarborgen. Een d 
ander deel van de kiezers loopt weg om c 
sociaal-liberale redenen, namelijk de 
behoefte aan meer vrijheid, meer le- F 
vensruimte. Zij willen weg van de ne- v 
gatieve kanten van het middenveld, de TI 

bureaucratie en de instituties. Maar het zI 
zijn tegenstrijdige emoties. Daarom heb TI 

ik altijd gezegd dat het uitsluiten van ri 
het CDA voor mij niet direct volgde uit :IJ 

de verkiezingsuitslag, omdat PvdA en 0 

CDA traditioneel die emoties bescher- TI 

ming traditioneel belichamen. Je kon v 
Bij de verkiezingen van de Tweede Kanter 1994: de zetels herschikt het niet alleen maar interpreteren als e 

een uitslag van 'men wil op zoek naar g 
grotere vrijheden, meer bewegingsvrij- g 

eeuitdaging, maar ik tref de crisis ook intern aan, binnen de natie heid'. Voor een deel is dat waar, maar het is niet het enige. Het d 
dus en op 'nationale' ontwikkelingen gestoeld. electoraat is niet homogeen, er is niet één stemming onder de \l 

kiezers. d 
A.V.: Je verwijst naar een proces dat breder is dan alleen de Euro
peanisering of de partij-politieke ontwikkelingen? 

CdV: Ja, maar ik breng het in verband met de herformatie van so
ciaal-liberalen. Ik meen dat de uitsluiting van het CDA niet kan 
worden afgedaan als toevallig. De consequentie zou moeten wor
den getrokken dat het sociaal-liberalen zijn die elkaar in Paars 
hebben gevonden. Het gaat om een herformatie van sociaal- libe
ralen, van degenen die de sociale vrijheid van handelen tot belang 
maken in de politiek. En deze herformatie bevindt zich niet al
léén, maar wel voornamelijk tegenover de confessionele politiek. 

PB.: Dat klopt, maar daar blijkt tot nu toe niet veel van. We zijn 
als het ware achteraf op zoek naar redenen waarom Paars méér 
dan een gelegenheidscoalitie zou kunnen zijn. 
Ik denk dat ik het niet met je eens ben, waar je het denken over 
de natie zou willen opvatten in termen van rechtsstatelijkheid. 
Dat element zie ik zeker, namelijk de kant van rechtsbescher
ming, buitengewoon belangrijk voor zoiets als burgerschap, Ik 
denk ook dat je gelijk hebt als je de natie in verband brengt met 
bescherming, maar ik zou het breder willen opvatten en ook het 
nadenken over wat de Nederlandse verzorgingsstaat typeert erin 
willen betrekken. Ik zou als het ware willen redeneren tegen al 
die pleidooien in, die zich beroepen op de Nederlandse concur
rentiekracht in Europa, Men realiseert zich onvoldoende dat er 
een samenhang bestaat tussen de mate waarin Nederland een 
open samenleving is en het type van sociale en rechtsbescher
ming dat Nederland aan zijn onderdanen kan bieden. Daartussen 
bestaat een samenhang, in de zin dat men de protectie niet dus
danig kan terugdringen met een beroep op puur economische ar-

CdV: Ik geloof dat je de reactie van het electoraat voor een deel 
terecht in verband met de behoefte aan veiligheid. Maar het gaat 
daarbij, meen ik, om drie elementen van veiligheid: rechtshand
having en de noodzaak ervan, rechtsbescherming en ook altijd so
ciale bescherming. Dit laatste verwijst naar het andere type staat 
dat zozeer met de democratische staat verbonden is, namelijk de 
verzorgingsstaat. Juist hier lijkt mij de verbinding zo interessant 
tussen D66 en de PvdA, namelijk de behartiging van de sociale 
bescherming èn de -wat ik noem- rechtsbescherming, terwijl je 
deze dus in de discussie veel te weinig aantreft. Waarom? Omdat 
alles binnen de termen van wat jij dienstbaarheid noemt, van 
functionaliteiten wordt geformuleerd. Wat mij hier belangrijk 
lijkt is de aanwezigheid van de VVD, die de component van de in
dividuele vrijheid als waarde op zich zou kunnen inbrengen. 
Maar helaas wordt deze door haar niet gearticuleerd, anders dan 
alleen maar in termen van de lege, abstracte, conceptie van 
marktvrijheid. 

P.S.: Ik ben het in grote lijnen met je eens, maar wat ik niet hele
maal begrijp is of die nadruk op vrijheid ook veronderstelt dat 
Nederland een onvrije samenleving is. Waar denk je dan aan als 
je het hebt over onvrijheid? 

CdV: Ik denk aan de totale institutionele kaders die zijn gescha
pen met het verstatelijkingsproces vanaf het begin van deze 
eeuw, aan de uitgebreidheid en de voorschrijvende werking van 
de institutionele structuur - en dat is allang niet meer alleen het 
traditionele middenveld. Het gaat om de opname van de levens
wijzen binnen semi-statelijke structuren waarbinnen de krachts-
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verhoudingen zodanig uitwerken dat menselijkheid wordt terug
gedrongen en veranderd in een formele en technische individua
lisering van gedrag. Wat zo is ontstaan, is een sterk gefragmen
teerde en verbureaucratiseerde sociale samenhang, waarbij je 
een paar tendenzen ziet: de instrumentalisering van rechtsbe
sherming en rechtshandhaving, niet beschouwd als substantie 
van een wederzijdse rechtsbetrekking, maar als een eenzijdig ge
normeerde rechtsbetrekking, waar met name de heer Hirsch Bal
!in een exponent van is. In dit proces loopt zelfs zoiets als rechts
bescherming het risico a-sociale trekjes te krijgen. En dan raakt 
de vrijheid in het geding, evenals de legitimiteit van de demo
cratische rechtsstaat. 

P.S.: De achtergrond is dus dat er een conflict is ontstaan tussen 
vrijheid aan de ene kant en de behoefte aan bescherming en 
machtsspreiding aan de andere kant. Die drie dingen liggen niet 
zondermeer in elkaars verlengde. Natuurlijk is een bepaalde 
mate van bescherming nodig voor vrije ontplooiing. Een bepaalde 
mate van machtsspreiding is ook nodig voor vrijheid. De stelling 
zou dus moeten zijn dat die twee voorwaarden voor vrijheid en 
ontplooiing in Nederland in hun tegendeel verkeren. Door de 
machtsspreiding zijn weliswaar heel veel mensen in de besluit
vorming betrokken, maar men moet zich hierbij te zeer ver
eenzelvigen met de overheid. Het is een uitgebreide staatssfeer 
geworden en niet een autonoom functionerend middenveld dat te
genwicht zou kunnen bieden aan de overheid. Jouw gedachte is 
dat het traditionele middenveld helemaal met de staatssfeer is 
vergroeid. De machtsspreiding heeft zo geleid tot stagnatie, tot 
dichtgroei en niet tot grotere vrijheid. En verder heeft de sociale 
bescherming, ik denk aan de WAO, allerlei trekken van bevogding 
gekregen. Er wordt beslist over het lot van individuen, wat in te
genspraak is met de mogelijkheden tot individuele ontplooiing. 

CdV: Dan ontstaat er dus zoiets als een institutionele proble
matiek van het handelen, die verwijst naar de noodzaak van her
definiëring van vrijheid, vooral in termen van culturele vrijheid . 

P.S.: Dus het gaat erom hoe dan wèl om te gaan met machts
spreiding en hoe om te gaan met sociale bescherming. De oor
spronkelijke intenties van vrije ontplooiing dienen opnieuw te 
worden geformuleerd en in praktijk gebracht. Dat zou dan een 
heel belangrijk element van de Paarse coalitie kunnen zijn. 

CdV: Ja, maar het is wel de dienstbaarheid van zo iemand als 
Kok, die zich maar lastig laat afgrenzen van hetgeen dat langza
merhand een cliché is geworden, namelijk het politieke als consu
meerbaar object, als produkt. Wat als het ware staat tegenover 
het culturele democratisch criterium, namelijk de mogelijkheden 
tot het articuleerbaar maken van concrete ervaringen in de sa
menleving. Dat is wat in toenemende mate is uitgesloten. 

P.S. : Maar dat is ook zo'n beetje het moeilijkste wat er is! Bijna 
alle wetgeving is tenslotte generiek. Het is ontzettend moeilijk 
om dat te doen in wetgeving die rechtvaardig wil zijn, die aan een 
gelijkheidscriterium voldoet. De hele verzorgingsstaat is geba
seerd op het uitsluiten van concrete levensgeschiedenissen door 
deze in categorieën onder te brengen . 

A.v.: Denk jij dat het denken over politiek in termen van cliënten 

verenigbaar is met de idee van democratie? De afhankelijkheid die 
zo ontstaat zit ook vervat in wat je reeds eerder noemde, de uitruil 
tussen welvaartsbehoud en machtsbehoud. 

P.S.: Dat is zo en dan blijkt dat zoiets zeker niet leidt tot een toe
nemend vertrouwen in de partijen, maar tot een toenemende om
koopbaarheid van de kiezers en een toenemend wantrouwen in 
de politiek. Ik ben ervan overtuigd dat mensen respect hebben 
voor politici die niet meedrijven op de vanzelfsprekendheid. Men 
beroept zich nu te veel op overmacht, op overwegingen die buiten 
het eigen bereik liggen en dat is zo dodelijk. 

A.V.: Jullie constateren allebei dat met de vorming van een Paars 
kabinet een ruimte is ontstaan die nog niet wordt benut. Het kabi
net Kok beperkt zich tot een politiek van dienstbaarheid. Ik vraag 
me echter af of het woord dienstbaar op z'n plaats is. Ik kan me 
voorstellen dat je een dienstbare overheid hebt, maar een dienst
bare politiek is toch heel iets anders. Er lijkt zelfs een zekere con
tradictie tussen die twee betekenissen te bestaan. Politiek behoort 
juist te gaan over het nemen van de verantwoordelijkheid en het 
maken van de keuze. De overheid daarentegen moet 'dienstbaar' 
zijn. Identificeert Paars zich dan niet teveel met de overheid? En 
de vraag is dan, als je dit als tekort aan eigen verantwoordelijk
heid constateert binnen de huidige Paarse coalitie, welke krachten 
binnen het politiek veld of welke actoren zouden dan moeten wor
den ingezet om de Paarse coalitie zich in de gewenste politieke 
richting te laten bewegen? 

P.S.: Ik vind het onderscheid tussen dienstbare politiek en dienst
bare overheid belangrijk. Politiek valt niet samen met overheid. 
Een dienstbare politiek kan dan dus juist het ontlopen van ver
antwoordelijkheid zijn. Ik bedoelde de dienstbaarheid in het ge
val van Kok inderdaad als dienstbaarheid van de overheidsdie
naar. Ik vind ook wel dat dit begrip op z'n plaats is als het gaat 
om: eerlijk zeggen wat je kan en bescheidenheid waar het op z'n 
plaats is, zorgvuldigheid betrachten, niet alleen wetten aanne
men, maar er ook op toezien dat ze worden uitgevoerd. Maar het 
is nooit voldoende voor een politiek programma. Watje inderdaad 
ziet, is dus een verregaande vereenzelviging met beheer. Je zou 
kunnen zeggen dat dit het kabinet is van het achterstallig onder
houd. Als men dat weet waar te maken, deze bescheiden ambitie, 
dan pakt het wel degelijk één van de oorzaken aan waarom bur
gers van de politiek zijn vervreemd. Het achterstallig onderhoud 
is één van de factoren die verklaart waarom Nederland minder 
tolerant is geworden dan het was. 

A.V.: Jullie geven nog geen antwoord op mijn vraag hoe het dan 
anders zou moeten en zou kunnen, met name in relatie tot de 
Paarse coalitie. 

CdV: In dat licht zou ik nu de rol van het parlement aan de orde 
willen stellen. De vraag is of er dan binnen de fractie en in de 
combinatie van fractie en politieke partij niet veel meer de ruimte 
gezocht moet worden voor het openen van de communicatie met 
de groepen intellectuelen en met name met groepen 'ervarings
deskundigen' op de terreinen. En dan niet alleen in partij- en 
fractieverband, maar ook in kamercommissie-verband. Dat zou 
een andere werkzaamheid voor de kamercommissie roosteren. Ik 
heb nooit begrepen waarom een kamercommissie zo sterk bin-
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nenskamers zou moeten opereren. 

P.S. : De verstrengeling tussen regering en parlement zuigt ook de 
energie weg bij de politieke partijen die niet meer in staat zijn om 
de agenda te bepalen, wat in feite betekent dat ze in een afhanke
lijke positie komen te staan tegenover de ambtenarij en wat er 
vanuit de ministeries aan initiatieven wordt opgehoest. Ik ben 
dan ook een voorstander van meer initiatiefwetgeving, zoals in de 
Verenigde Staten het geval is. Op die manier kunnen veel meer 
wetten vanuit het parlement zelf komen. Het is nu ontzettend 
moeilijk om uit te maken waar precies de beslissing valt. Veel 
parlementariërs die iets willen, gaan eerst overleggen met de be
trokken minister of met de departementale ambtenaar. De ver
houdingen zijn zo verstrengeld dat je de invloed van de parle
mentariërs niet meer kunt vaststellen door middel van het pu
blieke debat in het parlement. Het speelt zich teveel af in wandel
gangen, buiten-parlementaire commissies en partijcommissies, 
waar men elkaar ontmoet. Het parlement daarentegen zou het 
plein van de natie kunnen zijn. 

CdV: Iets hiervan heb ik ingebracht in de discussies ten behoeve 
van het partijprogramma van D66. Ik heb het voorbeeld genomen 
van de parlementaire enquête, die tot nog toe achteraf werd ge
houden als een probleem reeds in zijn volle omvang was ont
staan. Mijn pleidooi was om voor het parlement veel nadrukkelij
ker te denken in termen van 'strategische verkennningen', antici
perend op vraagstukken die spelen en op problemen die (kunnen) 
ontstaan. Ik heb hierbij de nadruk gelegd op het communicatieve 
oogmerk en gehalte dat deze procedure zou moeten kenmerken -
en vind dat dus wel een mooi beeld: het plein van de natie, zo heb 
ik het ook bedoeld. Maar bij deze aanpak gaat het dus ook om on
derzoek juist in termen van communicatie. Niet statisch, maar 
dynamisch, opdat voorbij de vaste belangenbehartigers kan wor-

den gegaan, in de richting van reële 
ervaringen. Ik heb hier veel aandacht 
aan besteed in de tekst die ik voor de 
partij schreef, 'De waarde van de demo
cratie', waarin ik ook de mogelijkheid 
van een andere werkwijze voor politie
ke partijen heb geschetst. Bij deze hele 
benadering gaat het in feite om de 
vraag hoe de culturele ervaringen op
nieuw gecommuniceerd kunnen worden 
tussen politiek en samenleving. 

P.s.: In dat licht is er nog een specifiek 
probleem. Je ziet de moeizame commu
nicatie ontstaan waar politici die snel 
ergens iets van moeten vinden en dus 
geen tijd hebben voor principiële en 
ontregelende vragen die door onafhan
kelijk denkende intellectuelen worden 
aangedragen. Je kunt je afvragen of de
ze dingen überhaupt wel met elkaar in 
verband kunnen of moeten worden ge
bracht. In die zin dat politici vooral een 
éénmakende functie hebben, het over
bruggen van tegenstellingen en het 
creëren van de mythen die samenbin-

den en waar we in kunnen geloven. De intellectuelen hebben 
evenwel de taak om deze mythen te ontrafelen, om nood
zakelijkheden te ontmaskeren als quasi noodzakelijkheden, om 
tegenover het korte-termijn handelen het perspectief van het 
lange-termijn handelen te stellen. Dat zijn dus de ontregelaars en 
niet de meedenkers. 

A.V.: Er moet toch een gezamenlijke context kunnen worden gede
finieerd? 

P.S.: Op de opiniepagina's zie je dat dagelijks een veelheid van 
meningen en commentaren wordt gegeven. Daar blijkt dat de in
tellectuele context zelf versplinterd is. Het probleem is dat er 
geen intellectuele hiërarchie is in Nederland. Er cirkelen duizen
den opinies rond, maar er bestaat nog maar heel weinig intel
lectuele autoriteit. Er zijn weinig mensen van wie de woorden 
moreel en politiek gezag hebben en toch buiten de politiek staan. 
Mijn punt is dus dat het pleidooi voor versterkte communicatie 
tussen politici en intellectuelen een lastige kwestie blijft. 

CdV: Mijn redenering ging ook niet eens zozeer in de richting van 
intellectuelen, mij gaat het veeleer om de 'intellectuele ruimte' 
die politici zelf zich weer moet toeëigenen als zij er überhaupt 
aan toe zouden willen komen te begrijpen waar het in de 
maatschappij in feite om draait. Hiervoor hebben ze de ervaring 
en de reflectie omtrent de ervaring nodig in verband met het vei
ligheids- en het vrijheidsprobleem dat is ontstaan. Daartoe moe
ten nieuwe mogelijkheden tot communicatie worden geopend en 
dat is een specifiek politiek en democratisch vraagstuk. En dan 
heb je intellectuelen nodig, maar ook en vooral mensen die in de 
omgevingen werken, wonen, leven waar problemen zich ophopen. 
De vraag is toch waar de politicus 'Z'n voeding vandaan haalt. 
Laat de intellectuelen zich richten op de reconstructie van de 
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vanzelfsprekendheden waar vanuit wordt gegaan, maar de voe
ding voor de politicus ligt op straat, in ziekenhuizen, in bedrijven, 
kortom in de poriën van de institutionele infrastructuur die is ont
staan. 

A.V.: Wat kan de rol van de politieke partijen zijn bij het tot stand 
brengen van de communicatie tussen samenleving en politiek? 

CdV: Het erge is dat er nog niet het begin van een eigen opvatting 
is van de rol van de politieke partij in termen van overbrugging 
van de tegenstellingen die wij signaleren. Politieke partijen voe
gen zich in de enge behartiging van dat ene parlementair-demo
cratische belang en sluiten daarbij zoveel uit. Op de een of andere 
manier -waarschijnlijk bevinden we ons in een transitieperiode- is 
er binnen de partijen ontzettend weinig ruimte voor gedachten
wisseling. 

P.s.: Volgens mij heeft dat dus te maken met onzekerheid, het is 
niet een tevéél, maar een tekort aan zelfverzekerdheid omdat de 
traditionele scheidslijnen waarlangs men dacht en waarmee men 
de werkelijkheid kon interpreteren in ongerede zijn geraakt. Men 
is onzeker op zoek naar een nieuwe plaats. Om je open te kurtnen 
stellen, heb je een minimum aan grenzen nodig waarbinnen je dat 
kunt doen. En die zijn voor een deel weggevallen. 

CdV: Om terug te gaan naar hoe we zijn begonnen, als de Paarse 
partijen erin zouden slagen het sociaal-liberale project in inhoude
lijk opzicht te formuleren, dan zou het kader zijn geschapen, 
waaraan weer enige zelfverzekerdheid kan worden ontleend. 

P.S.: Daar zit 'm nou juist de tegenspraak, want het sociaal-libera
le veronderstelt het bestaan van een min of meer samenhangend 
sociaal-liberaal wereldbeeld en dat is door de ontwikkelingen in 
het ongerede geraakt. 

CdV: Dat lijkt me niet, ik beschouw het echt als een nieuw project 
en niet zozeer als iets dat allang bestond, maar een nieuw, paars 
jasie krijgt. De combinatie van het sociale en het liberale heeft 
nooit de kans gekregen tot ontwikkeling en tot rijpheid te komen. 

P.S.: Als je teruggrijpt naar de drie elementen waarover we in het 
begin spraken -het introduceren van vormen van directe demo
cratie, het denken over de terugtocht in de comsumptiesamen
leving en het denken over de betekenis van de Nederlandse natie
staat- dat zijn allemaal dimensies van denken die niet zo eenvou
dig passen in een sociaal-liberaal wereldbeeld. Die dus voor een 
deel niet in de termen ervan geïnterpreteerd kunnen worden. Je 
kunt je afvragen of de samenhang binnen de partijen nog wel gro
ter is dan die tussen de partijen. Daarom komt men tot een nega
tieve afgrenzing, weet men wel wat men niét meer kan en niét 
meer wij zijn, maar in positieve zin wordt het niet meer gefor
muleerd. 

CdV: Dat is waarom ik sprak van een periode van overgang, wat 
we zien is vooral een toestand van desoriëntatie. En eerder in ons 
gesprek wees ik nou juist op de herformatie dwars door de partij
en heen, met als criterium de inhoudelijke problematiek van vrij
heid en onvrijheid. 

P.S.: Er is inderdaad sprake van desoriëntatie, maar het is de 
vraag waar dat op uitloopt. En met betreklring tot deze vraag 
bestaat een verschil tussen ons. Jij maakt je druk om de starheid, 
de stagnatie en de bureaucratie. Waar ik me zorgen om maak is de 
hoge mate aan beweeglijkheid. We leven in een samenleving die zo 
gefragmenteerd is geraakt, waar zo'n hoge mate van mobiliteit is, 
van uitwisseling van ideeën, van modes, van plaatsen waar men
sen wonen. Dit stelt de vraag aan de orde wat vertegenwoordiging 
nog is, wat is vertegenwoordigende democratie nog in een culturele 
context die in zo'n mate mobiel is geworden dat zich helemaal geen 
stabiele culturele identiteiten meer vormen. Er zijn geen duidelijke 
religieuze en sociale scheidslijnen meer. Natuurlijk kun je zeggen 
dat mobiliteit alleen opgaat voor tweederde van de bevolking en 
dat een derde wordt uitgesloten van die mobiliteit. 

CdV: Dit onderscheid behoeft niet méér te zijn dan een accent
verschil. Het is maar welke van de twee invalshoeken die je kiest . 
Ik beschouw die mate van beweeglijkheid als de consequentie van 
de institutionele verstarring. Als het leven institutioneel vorm 
krijgt en bureaucratisch is vergrendeld, dan krijgt de mobiliteit 
individueel vorm. Het is niet anders. Het gebrek aan mogelijkhe
den tot assimilatie, dat is het werkelijke politieke probleem dat 
dan ontstaat. 

P.S.: Dat volg ik wel, je kunt dat ook op Europa toepassen. Europa 
is een consumentenmarkt die de mobiliteit van mensen ont
zettend vergroot, maar geen nieuwe vorm van politieke integratie 
biedt. Het is een bureaucratie èn een consumentenmarkt. Zo bes
chouwd, is het een uitvergroting van alle nadelen die ook natio
naal voorkomen: consumentisme als bindmiddel, sterke bureau
cratie en een politieke rol van de rechtelijke macht. Op al deze 
drie punten zie je in de Europese Unie een uitvergroting van wat 
nationaal ook speelt, met als grote gemeenschappelijke noemer 
het gebrek aan burgerschap. Maar de voornaamste vraag die mij 
door het hoofd blijft spoken, is wat de culturele voorwaarden dan 
zijn voor burgerschap. Zijn die voorwaarden niet verbonden aan 
wat zich heeft gevormd als nationale staten? Wat zijn de voor
waarden waaronder een open samenleving kan functioneren? Als 
ik het over natievorming heb, heb ik het over welke mate van cul
turele samenhang nodig is om zoiets als een functionerende 
rechtsstaat en een functionerende democratie op te bouwen. 
De PvdA heeft altijd geleefd met een min of meer stabiel idee van 
de groepen die zij vertegenwoordigde. Dat heeft ze nu niet meer, 
zonder dat men een ander beeld daarvoor in de plaats heeft gekre
gen. De boel is naar alle kanten uiteen geslagen en uiteen getrok
ken. De PvdA probeert zich nu naar alle kanten te openen en de 
moeizaamheid van dit proces heeft alles te maken met de hoge 
mate van onzekerheid die dat met zich meebrengt. 
Ik geloof dus wel in wat je zegt, Christiaan, dat partijen de moge
lijkheid bezitten, veel meer dan de regering, om het verband te leg
gen tussen het dagelijkse beheer en de verder weg liggende vragen. 
Ze zouden zich die ruimte moeten toeëigenen en meer mensen naar 
voren moeten schuiven die zich thuis voelen bij deze vragen. 

CdV: Dat bedoelde ik met transitie: het is ook een proces van 
bewustwording en erkenning, de partijen maken een verandering 
door die tijd nodig heeft, opdat de bezigheden herroosterd kurtnen 
worden . • 
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