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DEBAT 

Omtrent het CDA 
Door Christiaan de Vries 

H
et was me toch wat vreemd te 
moede, een verhaal voor te be
reiden over het CDA. Deze 

partij vertegenwoordigt een hele wéreld ! 
En een àndere wereld, daarvan getuigen 
deze dagen de berichten die ons bereiken. 
De kranten staan er vol van. Maar ik ben 
echter gevraagd als medewerker van het 
wetenschappelijk bureau van D66. Dat 
maakt het mij al iets gemakkelijker. Je 

Een kritische beschouwing 
van enkele van de recente 
theoretische bijdragen van 

moet u misschien teleurstellen, niet al
léén Van Mierlo, ook al doet ie z'n best -
de denktanks in de partijen concluderen 
beide tot cultuuranalyse's die vruchtbaar 
zijn beïnvloed door de Franse cultuurfi
losofie en de Duitse cultuursociologie. 
Concepten als 'staccato-cultuur' en 'kolo
nisatie van de leefwereld' getuigen hier
van. En ik kan u vertellen, uit eigen erva
ring, dat het goed bomen was met Anton 

de kant van het CDA. 
Hoe aards is het paradijs 

geworden? 
e--------------------------. 

mag wat afstand nemen van de dagelijkse dingen die spelen. 
Bovendien maken wij met het bureau de laatste jaren werk van 
zaken waar ook het CDA zich mee bezig blijkt te houden. En dat 
kan een vergelijking met het CDA interessant maken. 
Om de problemen waarvoor de democratie zich geplaatst ziet, te 
analyseren, hebben wij ons gericht op de problematiek van het 
bureaucratisch mechanisme, waarvan alle ordeningsprocessen 
in de hedendaagse maatschappij zijn doortrokken. De publieke 
wereld is als tot een systeem geworden, dat zich tegenover de 
burger, of beter, tegenover de mensen heeft geplaatst. Dáárin be
staat met name de complexiteit, waar tegenwoordig zo veel over 
wordt gesproken. Dáárin schuilt naar wij menen ook het pro
bleem van onze politieke democratie. 
Deze theorievorming, waarvan u wellicht kennis heeft kunnen 
nemen, vormt voor mij het decor en de aanleiding om in de korte 
tijd, die ik heb, enkele kanttekeningen te maken bij de meer the
oretische bijdragen, die ons ook de laatste tijd van de kant van 
het CDA bereiken, mate name die van de heer Hirsch Ballin en 
van Ab Klink. Waarbij ik moet zeggen dat ik voor beide waarde
ring heb, maar meer voor de analyse die Klink geeft in het num
mer van Civis Mundi dan de rede die Hirsch Ballin hield en 
werd afgedrukt in het NRC-Handelsblad. 

Laat ik vooraf een paar opmerkingen maken over enkele para
digmatische kwesties, die D66 en het CDA gescheiden houden en 
waarover zij het hoogstwaarschijnlijk oneens zullen blijven. 
Waar wij het oneens over zijn, is het object van analyse, het 
adres van de politieke praxis -en- het medium dat wordt gekozen 
voor de oplossing, of bescheidener, de aanpak van de maatschap
pelijke vraagstukken. 

Waar de partijen het -bijna- over eens lijken te zijn - de lijnen 
van analyse trekken hier rakelings langs elkaar heen - is de 
diagnose van de problematiek als culturele problematiek. Hoe 
het ook zij, de denktanks in de partijen - en bij ons is dat, ik 

Dit artikel is de tekst van een spreekbeurt die Christiaan de Vries , 
directeur van het Wetenschappelijk Burealt van D66, hield op de 
cOl/ferentie over de toekomlit van het CDA, op 19 maart op de 
Emslllltsulliversiteit. 

Zijderveld, tijdens het vraaggesprek dat ik met hem hield en dat 
is afgedrukt in het wetenschappelijk tijdschrift van mijn weten
schappelijk bureau vorig jaar. 

Het was voor mij, nu even als filosoof gesproken, opmerkelijk -en 
méér dan dat- om te zien hoe concepten van Habermas en van 
Foucault op het eerste oog gemakkelijk assimileerden met de 
christelijk-democratische diagnose. Ik zeg op het éérste oog, om
dat bij nader inzien blijkt, dat het verhaal van Hirsch Ballin -ik 
zeg het maar streng- misbruik maakt van de inzichten, terwijl 
deze Klink toch nog net iets te goed uitkomen. 
Iemand als Zijderveld concludeerde, dat door segmentatie en 
fragmentatie van de 'klassieke' sociale verhoudingen, de voedings
bodem ontstaat voor een behoefte aan een revitalisering van de 
gestalten van wat wij het maatschappelijk middenveld zijn gaan 
noemen. De oversteek naar de CDA-perceptie, van het institutio
nele verzuilde middenveld, gaat mij dan nèt iets te snel. Mij lijkt 
de formulering -hoe kort hier door mij ook weergegeven, mis
schien doe ik hem hiermee onrecht- toch te veel op een niet afge
maakte gedachte. Ik voel dan meer voor Idenburg's formulering 
waarbij het accent wordt gelegd op de noodzaak van revitalise
ring van de sociale gestalte überhaupt - op de leefbaarheid van de 
sociale en culturele omgeving, op de woonomgeving, de werkom
geving, de omgeving van recreatie, de openbare en publieke om
geving. Het accent valt op de noodzaak deze publieke domeinen 
terug te geven aan degenen aan wie deze toebehoren: het publiek. 
Dan is er echter ook de noodzaak van herschepping van de moge
lijkheden voor communicatie. Ik heb dit zelf gethematiseerd als 
de noodzaak van het creëren van voorwaarden voor een 'culturele 
democratie', naast wat wij al hebben: een politieke democratie. 
Maar met al deze overeenkomsten en verschillen is de vraag nog 
niet gesteld, hoe het komt dat een dergelijke culturele diagnose 
überhaupt kan worden gesteld! Waar moeten de oorzaken wor
den gezocht voor de misère waarin wij dreigen verzeild te raken? 
Dit is een belangrijke vraag, want de beantwoording ervan be
paalt mede het object van analyse en het adres van de politieke 
praxis. Het gaat inderdaad om het aanwijzen van de tegenstan
ders of, in CDA termen, het toewijzen van de schuld. 

En dan wordt het interessant! Hirsch Ballin wees met overtui-
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gende argumenten naar de bureaucratie en concludeerde tot de 
burgers - in al zijn goedertierendheid: 'wij allen'. Waarom? 
Waarom je zorgv1Jldig uitgekozen en beargumenteerde object, als 
in één streep door, te vervangen .... wéér door de burger? Een 
argwanende luisteraar zal zeggen dat dit komt omdat de bureau
cratie - voor de minister: de ambtenaren - voor dezelfde minister 
nooit een adres kunnen zijn van politieke -of politiek-culturele
kritiek, althans niet te openlijk. Maar dan zou zijn conclusie 
slechts een conclusie uit onmacht zijn. 
Te vrezen valt dat er nog iets anders aan de hand is. Dat er toch 
een religieus motief, een religieus geïnspireerd moralisme, in 
zijn 'objectieve' analyse is geslopen. God straft geen systemen, 
God straft mensen. En als het systeem de schuldige is, dan zul
len de mensen daarvoor moeten boeten. Voor Hirsch Ballin is -ik 
citeer- 'de vertechnisering van het publieke debat en het publie
ke discours' geen systeem-eigenschap, geen eigenschap van de 
technologisch-bureaucratische systeem wereld waarin mensen 
moeten leven en functioneren. Voor hem zijn het, nogmaals voor 
degenen die de betreffende tekst niet kennen: in weerwil van zijn 
argumentatie, toch nog weer de burgers die de zonde begaan. 

Een dergelijke wijze van redeneren is in de ogen van D66, en 
niet alleen in háár ogen, inconsistent. Maar wanneer de politieke 
praxis aan de orde is, dan blijkt, voor D66, een dergelijke in
consistentie - om het nog maar weer in CDA-termen te zeggen: 
onvergeeflijk. Want dan concludeer je dus niet tot liberalisering 
van de systematisch beheerste regimes, tot culturele vrijheid, ja 
tot culturele democratie. Nee, dan is de dreiging daar, dat gecon
cludeerd wordt tot nieuwe en aangescherpte regimes van be
heersing. Zie ook de verharding in het gevoerde beleid van het 
departement van de minister en zeker óók het bureaucratisch 
gehalte ervan. En wat blijft er dan over van de wens tot revita
lisering van het sociale leven? Juist j a: het genormeerde, geregle
menteerde sociale leven. En de burger, hij ploegde voort, zoals te 
vrezen valt, tegen de uitgezette rooilijnen in. 

Om maar gelijk de overstap te maken, namelijk naar de analyse 
van Ab Klink. Hij zoekt aansluiting bij de bewering van de heer 
Couwenberg omtrent de verwantschap van Christen-Democratie 
en Liberalisme. Beide zouden delen in een humanistische ethiek. 
Klink flirt kortelings met de gedachte, namelijk waar deze als 
wens de vader ervan zou kunnen zijn, en dus: in de gedeelde 
zorg voor de opkomst van een post-modernistisch en relativis
tisch leefklimaat, waartegen humanisme en Christen-Demo
cratie gezamenlijk een vuist zouden kunnen maken. 
Na toch zijn twijfel te hebben uitgesproken over de gedachte, 
buigt Klink zich over de eigen wensen en dus de 'bagage' van de 
Christen-Democratie in de race tegen de tijd. Hier valt een pas
sage, die ik graag citeer, mede in het licht van mijn opmerkingen 
over het verhaal van Hirsch Ballin, in relatie tot het gevoerde 
beleid op zijn, of moet ik zeggen beider, departement. "Christen
Democraten zien in moraal, in de ethiek eerder een voorwaarde 
dan een begrenzing voor zelfverwerkelijking van de mens. Ethiek 
en moraal zijn geen hinderlijke barricades voor een goed leven 

en geen notoire vrijheidsbegrenzers. Waarmee niet is gezegd dat 
de ethiek nooit is gedevalueerd tot een inkerend stelsel van be
nepen leefregels; een middel tot strakke sociale controle waar
mee het leven in al zijn uithoeken kan worden beheerst." 
Hier zien we het nieuwe denken in het CDA, of laten we hopen, 
het denken van het CDA in de toekomst, in zijn volle glorie. Met 
gevoel voor, waar disciplinerende vormen van beheersing te ver 
gaan, beroept Klink zich op de moraal, op de publieke moraal. 
En hij betrekt hier ook nog de perverterende werking van de 
commerciële markt bij, als hij wijst op "het risico van kolonisatie 
van maatschappelijke leefsferen." 

Tot zover eens, maar voor wie zoveel sjoege aan de dag legt voor 
de huidige culturele problematiek, is het vreemd dat de burger 
slechts aan bod komt bij de formulering van het morele adres. 
En het is nog vreemder dat weliswaar wèl de rechtsstaat aan 
bod komt, als norm, maar niet de democratie, als praktijk. Voor 
D66 is dat een twee-zijdigheid, rechtsstaat en democratie, norm 
en praktijk èn vice versa! 

Om nog enige kanttekeningen te maken. Mij lijkt dat een Chris
ten Democraat, hoe jong en verlicht óók, zich moet realiseren 
wat hij zegt als hij het heeft over "kolonisatie van de leefsfeer". 
Het is nog niet zo lang geleden dat mensen emancipatie defi
nieerden als vrijmaking van knechting en als vrijmaking van re
ligieus beheerste levenswijzen (over benepen leefregels gespro
ken)! De instellingen van de confessie hadden de levenswijzen in 
een knellende greep en dan hebben we het over reëel bestaande 
maatschappelijke macht. Het mag zo zijn dat de institutionele 
wereld niet meer dominant is georganiseerd langs ideologisch-re
ligieus gefixeerde lijnen, maar toch. 

Een ander ding is dat hier gebruikt wordt gemaakt van de termi
nologie van Habermas. Kennelijk is het CDA van de toekomst nu 
zo ver dat de meest seculiere inzichten kunnen fungeren als 
steunberen voor een nieuwe ethiek. Maar het grondbegrip bij 
Habermas is 'communicatie', is het communicatie-theoretisch 
perspectief en niet een ethische dispositie! Habermas' onderzoek 
begaf zich in de wereld van de culturele democratie, van de 
praktijken van handeling en van het gebruik van de taal. Zijn 
onderscheid tussen systemen en leefwereld betrof de essentie 
van de introductie van mechanismen van dwang in de leefwe
reld, vooral óók via de modi van wat wij de 'publieke moraal' zijn 
gaan noemen, namelijk een publiek geworden moraal en dus een 
'en public' te regisseren moraal. 
En over communicatie gesproken, Habermas had het in laatste 
instantie over de communicatie tussen mensen en niet over de 
communicatie tussen instellingen of organisaties. Voor hem be
hoort het middenveld tot de systeemwereld en nièt tot de leefwe
reld. Als dàt wordt ingezien door het CDA, als men zich daarop 
zou kunnen concentreren, dan zou er sprake kunnen zijn van 
een wederzijdse aanvulling en inspiratie tussen D66 en het 
CDA. Anders blijven zij elkanders tegendelen, hoe verlicht haar 
theoretici ook mogen zijn . • 
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