
PERSPECTIEF 

De zuilen staan er nog 
"Ik vind al dat gepraat over het einde van 

de grote verhalen levensgevaarlijk" 

Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

C dV: U heeft in 1991 een interes
sant boek geschreven, 'Staccato
cultuur'. Met dit begrip typeert u 

de dominante culturele ontwikkeling. U 
bent socioloog, cultuursocioloog, dat is één 
reden om met u te praten. Zou u in het 
kort iets van uw eigen intellectuele achter
grond kunnen schetsen? 

Over het belang van een 
vitaalrrwatschappelijk 

middenveld en de grenzen 
van de functionele 

varing van deze tijd. Ik meen dat u ook 
naar hem verwijst als u spreekt over nor
maliseringstendensen in deze tijd. 

AZ.: Dat is een belangrijk begrip om de 
culturele ontwikkeling van deze tijd te be
grijpen. Maar ik ben verder geen fan van 
zijn theorieën, die ik te sterk ideologisch 
van karakter acht. De auteur zelf wordt 
ook te belangrijk in zijn teksten. AZ.: Mijn achtergrond, weinig fantasievol 

wellicht, gaat terug op Max Weber. In 
Amerika ben ik opgeleid in de cultuurso
ciologie van de Weimar Republiek aan de 

rationaliteit in een 
verantwoordelijke 

samenleving. Een gesprek 
met een cultuurcriticus. 

• 
New School of Social Research in New York. Wat ik met name 
probeer is dit sociologische gezichtspunt te actualiseren. Wie ook 
mijn aandacht getrokken heeft is De Tocqueville. Marx heb ik 
voor mijn dissertatie uitvoerig bestudeerd. De dingen die interes
sant zijn in het werk van Marx, vind ik echter beter uitgewerkt 
bij Weber. In filosofisch opzicht ben ik gefascineerd door iemand 
die een tijdgenoot en vriend van Weber was: Heinrich Rickert. 
Dit is in het kort waar ik mij het meest bij heb thuis gevoeld. En 
dan kom je in botsing met de modestromingen van onze tijd. Je 
ziet vele fanfares door de straat trekken, zoals ik dat noem. Ie
mand als Baudrillard is toch onleesbaar, om van Habermas maar 
niet te spreken. Mijn gevoel is daarentegen dat het denken in de 
Weimar-cultuur bepalend is geweest voor deze eeuw. Helaas wor
den de klassieken niet meer gelezen, doordat men achter de mo
destromingen aanloopt. Ik zelf trek toch zoveel mogelijk mijn 
eigen lijn, dat heb ik altijd gedaan. 

CdV: Laten we eens even stilstaan bij een begrip dat u gebruikt, 
instrumentele rationaliteit, en het begrippenpaar normalisering
disciplinering, zoals Foucault dit heeft geformuleerd. 

AZ.: Tja, al dat gepraat over postmodernisme. Als je erin duikt, 
zie je inderdaad een gevoeligheid voor sociale en culturele proble
men, die ook wel de mijne is. Maar ik zie weinig in die theorieën. 
Een basishelderheid ontbreekt, alles vervaagt en alles loopt in el
kaar over. Misschien hebben deze theoretici wel zoveel succes 
omdat men tegenwoordig zo weinig theoretisch onderlegd is. Dat 
geldt al helemaal voor sociologen. 

CdV: Maar iemand als Michel Foucault schreef toch vanuit de er-
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• CdV: Nu toch naar de cultuurkritiek zelf 
U breekt hiervoor een lans in de inleiding 

van uw boek. Dat spreekt mij zeer aan. Ik meen dat er langzamer
hand sprake is van het geaccepteerd raken van een cultureel para
digma. Althans onder de wetenschappers-schrijvers, die zich met 
de sociale problematiek inlaten. Hier is, geloof ik, het postmoder
nisme mede de uitdrukking van. Ik heb evenwel één probleem met 
uw boek. En dat is dat ik mij afvraag of het belang van de cul
tuurkritiek niet verwijst naar het historisch proces van verzelf
standiging van het culturele domein. Deze problematisering vind 
ik te weinig terug in uw boek. Wat is het karakter van het histo
risch-maatschappelijk proces dat de cultuur, de levenswijzen, zo
zeer naar voren heeft geschoven, als herkenbare sfeer van maat
schappelijk handelen? 

AZ.: Dit historisch verschijnsel waarop u doelt is een sociologisch 
proces. Dat heb ik elders geduid als 'moderniseringsproces'. Maar 
je ziet ten opzichte van de jaren '70 een heel merkwaardige om
slag: waar men toen over maatschappij praatte, heeft men het nu 
over cultuur. 
In mijn boek 'Staccato-cultuur' ga ik nou juist in op de theoretici, 
de cultuursociologen en filosofen. Die zijn object voor mij en dat is 
een belangrijk onderscheid. De postmodernisten zijn voor mij dan 
verwoorders van wat er aan de gang is. Dus de theorieën, de 
denkvormen, zijn mijn onderwerp, niet zozeer de culturele ont
wikkeling zelf. 

CdV: Akkoord, maar achter de denkwijzen gaat toch een maat
schappelijk proces schuil, dat u als het ware tot spreken brengt in 
uw behandeling van de theorieën. Waar ligt de historische oor
sprong van het belang dat de cultuur zelf heeft gekregen? Moeten 
we deze zoeken in de ontzuiling , in de zogenaamde onthechting 
van de individuen? Ik zie hier een probleem. Mij lijkt dat er niet 
zozeer sprake is van onthechting, maar van -tegelijk- nieuwe bin
dingen aan bureaucratische sociale organisatievormen. Met name 
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hierin kun je een nieuwe cultuur problematiek zien ontkiemen. 

A.Z.: Ik zie dat niet. Sociologisch geredeneerd is de samenleving 
nog steeds verzuild. De structuren bestaan allemaal nog. 

A. V. Van Mierlo heeft het gehad over de omgevallen zuilen van de 
tempel en het zwevende dak. 

A.Z. : Ja, pas op! De structuren stáán nog in hun geheel. De zuilen 
waren klassegebonden en sterk hiërarchisch ingericht, maar in 
eerste instantie identificeerde men zich met de zuil en niet met 
de klasse. Dat is een belangrijk gegeven.De zuilen staan er nog. 
De ideologieën vervagen, maar zijn daarmee nog niet verdwenen. 
Zij bestaan als culturen. Ik noem het bestaan van deze cultuur in 
de zuil de substantiële rationaliteit. Die bestaat als 'vage' conditie 
van het bestaan. Men kan niet zonder; zij verschaft een impliciete 
zin aan het leven. 

CdV: Is dit niet meer een levende behoefte aan 'eigenheid', waar u 
op doelt? Een behoefte die los staat van de verzuilde cultuur op 
zich en er niet tot kan worden herleid? 

A.Z.: Ik snap wat u zegt, maar ik moet toch even mijn redenering 
afmaken. De substantiële, culturele rationaliteit wordt nu over
vleugeld door de bureaucratische, functionele rationaliteit, door 
de functionele, bureaucratische ordening van ons bestaan. Wat 
ontstaat, zijn lege identiteiten en vandaar ook de roep om cul
tuur. Mensen zoeken naar inhoud, naar substantiële rationali
teit. Daarvoor worden mede de zuilen aangewend, maar op nieu
we manieren. Ik wil niet terug naar het oude zuilenbestaan, ik 
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zie echter dat men bestaande culturele structuren opnieuw ge
bruikt.Dat zie je ook op de universiteiten. Ook hier op de 
Erasmus universiteit stelt men zich de vraag wat de universiteit 
nou eigenlijk méér is dan een 'degree-mill'. De discussie hierover 
neemt weer toe. 

CdV: Is dat zo? 

A.Z.: Ja, ik zie het alleen al aan de reacties op mijn artikelen. Pas 
even op, zoiets verandert niet in twee, drie jaar! Eind jaren '80 
zijn we ons de vraag gaan stellen: Wat zijn onze culturele identi
teiten? Hoe kunnen we ons identificeren? 
In toenemende mate groeit de behoefte deze vraag te beantwoor
den, ook bij de studenten. Maar er komen nog andere dingen bij, 
de Europeanisering bijvoorbeeld, waardoor wij wel gedwongen 
zijn over deze dingen na te denken. Denk aan de Islamitische ver
zuiling. Daaromtrent gooide ik onlangs een steentje in het water. 
Het gaat hier om een heel duidelijk identificatie, die scherp af
steekt bij ons verwaterde culturele gevoelen. Wat stellen wij daar 
tegenover? Nog een laatste punt dat mij fascineert: stedelijke ont
wikkeling. Ik heb een boekje geschreven, 'Steden zonder stede
lijkheid'. Dat ging erover dat er helemaal geen stedelijke culturen 
meer waren. De beton-toestanden waar we in terechtkwamen -
dat is in de jaren '80 ook gewijzigd! We zijn nu in toenemende 
mate als steden gaan nadenken: wat is onze stedelijke identiteit? 
Rotterdam alleen al is enorm veranderd. Dit moet ook wel, want 
in de internationale concurrentieslag moet je smoel hebben, wil je 

IDEE - APRIL '92 



· je staande houden. We trekken ons gelukkig wat minder aan van 
die starre, bureaucratische verzorgingsstaat en proberen ons lot 
weer in eigen handen te krijgen. Daarvoor is ook de cultuurkri
tiek nodig, waarvoor ik pleit in mijn boek over staccato-cultuur. 
Ik zie dat er duidelijke versterkingen van de substantiële rationa
liteit gaande zijn. 

CdV: Maar zie je niet veeleer het ont
staan van een bureaucratische levens
wijze? Van antwoorden die in het da
gelijks leven worden gevonden op de 
bureaucratische ordeningsprocessen 
en die worden opgenomen in de levens
wijzen. Gaat het hier om, wat u noemt, 
herstel van de substantiële rationali
teit? Of is er meer sprake van pogin
gen tot overleving', die een karikatuur maken van de vereisten van 
de bureaucratie - er evenwel niet een antwoord op zijn, als dat al 
zou kunnen? 

AZ.: Ja, bureaucratie kan een manier van leven worden, maar 
aan de andere kant gaat het om 'lege' structuren. Bedenk dat we 
de ordeningsprincipes wèl nodig hebben. Ordeningsvormen kun
nen ook ruimte maken voor de inhoud. We zullen dan ook moeten 
zoeken naar structuren die de bevolking mogelijkheden bieden. 
Ik denk aan verenigingen, clubs, weet ik wat allemaal. Zaken die 
in staat stellen van alles te ondernemen, over de grenzen heen. 
En ik zie daartoe nu de mogelijkheden, althans in potentie, groei
en.Het onderzoek van Knulst in opdracht van het Cultureel 
Planbureau bijvoorbeeld heeft uitgewezen dat er sprake is van 
een actieve participatie in de amateuristische kunst en educatie 
van zo'n 3,5 miljoen Nederlanders! Wij, als intellectuelen, hebben 
al die jaren gepraat over de lage graad van participatie, maar we 
keken naar het aantal stoelen die bezet waren in concertzalen en 
theaters. Achter onze rug om gingen de mensen zelf bezig! Ook 
over de grenzen heen, in de zogenaamde Euregio's. Het interna
tionaliseert. Hier omheen dien je structuren te vormen die dat 
stimuleren en dat is dan 'bureaucratie', die de bureaucratisering 
kan tegengaan. Daar gaat het om. 

CdV: Maar het probleem lijkt me nou juist dat deze participatie' 
beperkt blijft tot een segment. Of het nu amateuristische kunstbe
oefening is of iets anders, het blijft exclusief gericht en gaat geen 
verbinding aan met de energie die wordt aangewend in andere le
venssectoren: werk, huishouden, publieke leven. Deze segmentsge
wijze ordening, zelfs voor één persoon, lijkt me een eigenschap van 
de bureaucratische levenswijze. Als je 't niet kent, neem je het niet 
waar -Knulst moest er zelf een heel onderzoek naar doen! 

AZ.: Maar is dat wel zo? Sommigen klagen er juist over dat de es
thetisering vanuit de kunst het hele leven penetreert. Dat is de 
tegenovergestelde analyse. Onzinnig, maar ik noem het even om 
vast te stellen hoe intellectuelen argumenteren.Y oor mij huist de 
waarheid in het midden. In de jaren '80 is er sprake van een dui
delijke wending richting markt en economie. Tegelijkertijd is er 
sprake van een wending richting cultuur. En deze twee processen 
raken langzamerhand geïntegreerd. Ik wil niet naïef zijn, maar 
langzamerhand ontstaat er meer ruimte voor substantiële ratio
naliteit. Ook in het bedrijfsleven, waar men behoefte krijgt aan 
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mensen die niet alléén de kundes onder de knie hebben. In 
Amerika zie je die ontwikkeling. De roep om interdisciplinair en 
generalistisch opgeleide academici begint toe te nemen in het be
drijfsleven. Ik vind dat een hoopvol teken. Men krijgt door dat die 
zogeheten 'rationaliteit' in feite zeer irrationeel is. Je zal mij niet 

horen roepen om een totale ontbureau
cratisering. Het gaat mij om de af
stemming van ordening en cultuur. 

A. V.: U zegt in feite dat de eenzijdige 
tendens tot functionele ordening z'n 
grenzen heeft bereikt. 

AZ.: Men komt er langzamerhand 
achter dat er sprake is van een over
produktie van beleid. De vraag naar de 

oorzaak daarvan werd niet gesteld, maar ik zie deze langzamer
hand wel aan de orde komen. 

A. V: Even in uw eigen termen. In uw boek zegt u dat de rustpun
ten steeds spaarzamer worden. En dat zijn juist de plaatsen of de 
momenten waarop reflexie plaats kan vinden. Nu lijkt er weer wat 
meer gedebatteerd te worden in buurthuizen en op universiteiten. 
Wat ons interesseert is of politieke partijen nog een rol als forum 
kunnen vervullen. 

AZ.: Voor ik hier antwoord opgeef, nog even een ander punt. 
Mijn hoop is dus dat door deze hele ontwikkeling, die ik waar
neem de staccato-cultuur zal verminderen en de legato-cultuur 
zal toenemen. Wat de partijen betreft, ik vind al dat gepraat over 
het einde van de grote verhalen levensgevaarlijk. Wij moeten ons 
in de wetenschappelijke instituten beraden wat de kenmerkende 
verschillen zijn tussen de grote partijen. Om van daaruit vast te 
stellen wat de grote verhalen kunnen zijn. Van het CDA weet ik 
dat heel uitgesproken. Dat is niet de zorgzame samenleving, dit 
idee stamt teveel uit de jaren '50, maar veeleer de verantwoorde
lijke samenleving. Het gaat dan om een vitaal maatschappelijk 
middenveld en dus de intermediaire verbanden uit het De 
Tocqueville verhaal. Ik doel hierbij niet alleen op het traditionele 
confessionele middenveld, maar mede op de nieuwe ontwikkelin
gen. Vanuit het belang van een dergelijke intermediaire struc
tuur moet de vraag worden gesteld wat de kerntaken van de 
overheid zijn en welke de mogelijkheden èn de grenzen voor de 
individuele burgers. Het is niet mijn bedoeling om de individuali
sering terug te dringen in nieuwe corporatistische collectiviteiten, 
alsjeblieft niet. Mensen moeten individuen kunnen blijven maar 
waar liggen de grenzen van de individualiteit? Daar moeten we 
grondig over nadenken. 
Ik denk dat de sociaal-democratie met het probleem zit, en de 
Wiardi Beckmanstichting bijvoorbeeld moet oppassen, niet ook in 
CDA-vaarwater terecht te komen. Ik heb destijds het boekje van 
Paul Kalma, 'De illusie van de democratische staat', toegejuicht. 
Maar als hij ook in termen van intermediaire verbanden zou 
gaan redeneren, dan raakt het specifiek sociaal-democratisch ver
haal weg. Mij lijkt het de taak van de sociaal democratie ervoor te 
waken dat de verzorgingsstaat wordt afgebroken. Dat zou een 
ramp zijn; zij dienen daar op te wijzen. Vandaar uit zouden zij 
moeten kijken, redenerend vanuit het perspectief van een sterke 
staat, hoe dan de organisaties, intermediaire verbanden, worden 
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verkregen waannee burgers zich kunnen identificeren. Het zijn 

accentverschillen, die je niet moet laten vervagen want anders 
wordt het een grauwe mist waar burgers zich überhaupt niet 

meer mee kunnen identificeren. De grote verhalen zijn niet voor

bij, ze zijn alleen niet fundamentalistisch meer. De scherpslijperij 

is er goddank af. Ik denk dat D66 vooral vanuit die individuele 

burgers zal redeneren en dan zal kijken wat de verhouding is ten 

aanzien van de intennediaire verbanden en ten aanzien van de 

overheid, de aandacht voor de democratie. Ik vind dat een soort 

taakverdeling. Er zijn drie perspectieven: individu, maatschappij 

en. staat. Geen verschillende hokjes, wij zijn voor de individuen, 

wij voor de maatschappij en wij voor de staat, maar het zijn ac

centverschillen die je legt. In die zin denk ik dat het driestromen

land zich weer aan het hergroeperen is. Ik fonnuleer het schema
tisch om de grote lijn duidelijk te houden. Wat mij zorgen baart, is 

dat we veel te makkelijk die grote lijnen maar uitwissen. Dan 

houd je niets meer over. Die concepties, geredeneerd vanuit indivi

du, maatschappij en staat zullen veel duidelijker gefonnuleerd 

moeten worden, en dat kan vanuit de wetenschappelijke instituten. 

CdV: Functioneert het middenveld waarop u doelt nog wel buiten 
het statelijk verband? 

A.Z.: Dat is ook de uitkomst van mijn analyses geweest: de ver

statelijking van het maatschappelijk middenveld. Aan de ene 

kant verstatelijkt het en aan de andere kant verbrokkelt het door 

de individualisering. De burgers trekken zich eruit terug en dan 

heb je op een goed moment alleen nog professionals die de cliën

ten bedienen en subsidies binnenhalen. Dat is een zorgwekkende 

ontwikkeling. 
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Maar ik zie ook veranderingen. Wat ik merk, is dat er hier en 

daar initiatieven opkomen om subsidies en de professionals zo

lang als mogelijk is buiten de deur te houden. Men is bang inge

pakt te worden. Anderzijds is er het beleid om bijvoorbeeld in de 

kunstsector niet meer voor 100% te subsidiëren. Ik wist aanvan

kelijk niet dat in de amateursector de subsidiëring per definitie 

maar 50% bedraagt, de rest moeten ze zelf binnenhalen. Een heel 

gezonde maatregel om de mensen in de kunstsector marktgevoe
liger te maken dan ze wellicht waren. 

Het is aan de gang. Ik probeer optimistisch te zijn, ik heb altijd 

gesproken over revitalisering van het maatschappelijk midden
veld, over de noodzaak tot terugdringing van de staatsbemoeien

is . 

A. V. : Is dat voldoende voor een revitalisering van het maatschap
pelijk middenveld, het doen terugtrekken van de bureaucratische 
tentakels en het dicht draaien van de sluizen? 

A.Z.: Het is niet zozeer een dichtdraaien van de sluizen want het 

gaat nog altijd om behoorlijke bedragen. 

A. v.: Ik bedoel het meer in het algemeen. U zegt zelf dat de verzor
gingsstaat zo functioneel-bureaucratisch is geworden. 
Dit levert onmondige mensen op; het systeem keert zich tegen zich
zelf Moet de oplossing daarvoor nou echt bestaan uit een revitali
sering van het maatschappelijk middenveld? 
Een middenveld dat al nauwelijks meer bestaat in zijn oude vorm. 
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AZ.: Waar het om gaat is meer aan de samenleving zelf over te 
laten, met bijvoorbeeld contractfinanciering en contractbudgette
ring. Het zelf laten beslissen, het meer laten verzelfstandigen van 
de organisaties. En vervolgens, dat is een heel belangrijk punt, 
dienen de organisaties ontbureaucratiseerd te worden. Die heb
ben dan zo'n grote red tape niet meer nodig. Om maar een con
creet voorbeeld te geven, het is hier in Rotterdam met de kunst
stichting heel cruciaal geweest het bestand terug te brengen van 
60 naar 30 mensen. Dat heeft veel bureaucratische rompslomp 
overbodig gemaakt, dat kon dan eenvoudigweg niet meer. 
Het moest zakelijker, functioneler en efficiënter gebeuren. En 
vervolgens moet je ervoor zorgen dat je de figuur krijgt dat het 
geld door mensen uit de samenleving zelf wordt verdeeld. Dan zie 
je de vitalisering van dat maatschappelijk middenveld optreden. 

A. v.: Ik vraag dat, omdat u eerst opmerkte dat het enige mecha
nisme dat overblijft, de enige rationalieit, die van het bureaucra
tisch mechanisme is. Als je nu al deze functionele rationaliteit zou 
kunnen wegnemen, hebben mensen dan nog genoeg eigen culturele 
bagage en spontaniteit om zelf aan de gang te gaan? 

AZ.: Absoluut. Ik ben wat dat betreft in antropologisch opzicht 
optimistisch. Als je mensen maar de ruimte geeft dan verzinnen 
ze de gekste en meest interessante dingen. Een heleboel van die 
creativiteit maak je dood door de functionele rationaliteit. Als je 
die af laat nemen, niet wegnemen, want ik ben voor efficiency en 
effectiviteit, dan zijn mensen tot van alles in staat. 

CdV: Het ging nu over de kunst. Daar kan de revitalisering wor
den opgevat als het doen ontstaan van ruimte. Maar nu een ander 
ruimtelijk probleem, ik neem als voorbeeld de wijk waarin ik 
woon. Je kunt hier revitaliseren wat je wilt, maar als je de ge
bouwde omgeving niet aanpakt, dan gebeurt er niets of in ieder 
geval altijd te weinig. Maar het soort van structurering van het 
maatschappelijk middenveld, een bureaucratisch-administratief 
middenveld, zorgt ervoor dat de levensterreinen worden beheerd 
op een manier dat het één met het ander niets meer te maken heeft, 
behalve in gereduceerd-functionele zin. 

AZ.: Er wordt mij wel eens verweten dat ik met het maatschap
pelijk middenveld terug zou willen naar de romantische 'Gemein
schaft'. Dat is verre van mij. Het voorbeeld dat u geeft vind ik 
heel goed. Ik zou zeggen dat ik geen enkel bezwaar heb tegen de 
infrastructuur die in een complexe samenleving nodig is, tegen 
een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie ervan. Dit 
neemt niet weg dat het totale maatschappelijke leven hiermee 
niet is gedekt en dat je moet voorkomen dat die rationaliteit het 
maatschappelijk leven, in termen van verenigingen en gezinnen 
en van organisaties als universiteiten, op onnodige wijze binnen
dringt en dominant wordt. Waar vindt de 'overspill' van die func
tionele rationaliteit plaats in het maatschappelijk leven, in de 
bouw, in het verkeer, in interacties tussen mensen? Daar hebben 
we te weinig over nagedacht en dat komt mede door de cultuur 
van de verzorgingsstaat. Dat is het punt. Ik denk dat we de vraag 
moeten stellen waar de grenzen liggen. Het is een zelfbevestigend 
systeem aan het worden, het staat als zodanig niet meer als mid
del tot een bepaald doel. Dat is buitengewoon ernstig en cultuur
kritiek is nodig om daar op te reageren en het aan de orde te stel
len. Maar mijn vrees is ook dat het omslaat en dat er geroepen 
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gaat worden om de afbouw van de functionele rationaliteit. Een 
radicale ontmodernisering zou voor mij geen oplossing zijn. Het 
grote punt is de schaal die je nodig hebt. Ik blijf bij mijn eigen or
ganisatie, de universiteit. Ik vind dat de bureaucratisering op dit 
moment de maat heeft die nodig is om de universiteit behoorlijk 
te runnen. Het is nu aan ons om na te denken: wat is het wezen 
van de universiteit, waar verschillen wij als Wetenschappelijk 
Onderwijs van het Hoger Beroeps Onderwijs? Wat voor academici 
willen wij straks op de samenleving afsturen? 

CdV: Zou je kunnen zeggen dat dit principe, zoals u dat formu
leert, de kwalitatief-culturele, andere kant van de bureaucratie
problematiek vormt? 

AZ.: Ja, u formuleert dat als democratievraagstuk. Ik zou het 
ook sociale vernieuwing kunnen noemen. Ik zeg dat er nog ge
noeg ruimte is voor sociale vernieuwing en dat die ook bevochten 
moet worden. Het gaat er om de mensen mee te krijgen om van
uit duidelijke standpunten de bureaucratisering terug te dringen. 
Dat noem ik sociale vernieuwing en dat zie ik zich op dit moment 
ontwikkelen. 

A. V.: Wat mij zo verbaasd heeft over die sociale vernieuwing is de 
onduidelijkheid over het begrip en dan met name dat de politiek 
niet durfde te formuleren waqr het over gaat. Ze durfden en mis
schien konden ze het ook wel niet zeggen, omdat het in essentie 
gaat om de bureaucratische problematiek. 

AZ.: Het duidt in eerste instantie op onmacht en vervolgens op 
de enorme angst om de macht af te staan, te delegeren. Dat laat
ste is onwil. En die keert zich tegen hen want sociale vernieuwing 
dient uiteindelijk gekoppeld te worden aan bestuurlijke vernieu
wing .. Bestuurlijke vernieuwing, omdat je zegt: er zijn bepaalde 
onderdelen die wij als overheid moeten aanpakken. Dat is onze 
verantwoording en of je het nu leuk vindt of niet, dat moeten wij 
doen. Dan denk ik aan het probleem van de criminaliteit, ik denk 
ook aan het probleem van nieuwe armoede in de grote steden. 
Dat vastgesteld hebbende moet je je beraden op de vraag: Wat zijn 
de randvoorwaarden die ik creëer met mijn subsidies en mijn wet
ten om die samenleving zelf de zaken te laten regelen. We hebben 
het verleerd, we zijn mee gaan denken in die functionele rationali
teit, we hebben die randvoorwaarden tot doelstellingen gemaakt. 

CdV: Als je nu naar de functie van politieke partijen kijkt, dan 
vraag ik me af of de partijen niet ook en vooral de podia dienen te 
zijn waarop nagedacht en gesproken moet kunnen worden over 
deze politiek-culturele vragen. 

AZ.: Ik ben het helemaal met u eens. En de wetenschappelijke in
stituten zijn daarbij van het allergrootste belang. Daar moet je 
dan dus niet op bezuinigen. Die moeten met ideeën komen en dan 
ook sprekers uitnodigen van andere partijen. Zet dat debat in. Een 
dergelijke interdisciplinair en inter-politiek debat zou weleens 
heel belangrijk kunnen worden. We zullen méértalig moeten wor
den. Twee talen zijn al onontbeerlijk: we dienen de stenografische 
taal van de bureaucratie te beheersen en de taal van de cultuur
kritiek. 
Het gaat om de bereflecteerde combinatie van beide talen, die 
moeten wij in de partijen zien te ontwikkelen .• . 
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