
PERSPECTIEF 

Over cultuur~ Illacht en politiel~ 
e e n int er v i e w door M ei ne Hen k K I ij n s m' a en Mar i a n L 0 up pen 

Meine H enk: We h e bb en ge
sproken over de massa en het 
individu als enkeling . We heb
ben het gehad over indiv idu
alise ring e n vooral ove r d e 
schijn ervan. In dat ve rband 
bracht j e de bureaucratisering 
als maatschappelijk proces te 
berde, dat deze schijnindiv i
dualisering voortbrengt. 
Hoe zijn de effecten ervan terug 
te z ien in het gewone leven ? 
Men heeft het wel over het te
loor gaan van de waarden . 

In het vorige nummer zijn we 
met Christiaan de Vries, direc
teur van het wetenschappelijk 

bureau van D66, ingegaan op de 
samenhang van cultuur en 

macht. Nu staan politiek en 
macht centraal. Het begrip intel
lectualiteit blijkt een belangrijke 

schakel. 

aUcenstaanden. De vr aag is, hoe 
komen die daar, is het toevallig 
dat zij daar wonen ? Het is da n 
inte r essant om d e ambtelijk e 
pla nning na te gaan en te zien dat 
die buurten , als overgangsbuur
ten , daal·toe ger oos tel'd werden. 
Maat· ver volgens wonen die men
sen el' en kijke n zij i.n de oud e 
s trate n aan tege n d e ges lo te n 
rij en blik , d e a uto's . Kind e ren 
kunnen er nie t meer doo r, h on
den doen hun behoefte wa ar zij 

e--------------------------------------e d e ruimte no g vind en , o p d e 

Christiaan: Ik heb b eweerd dat in onze maatschappij 
eigen lij k niets ontsnapt aan de behoefte aan ordening èn 
beheersing. Dit is nie t een men elijke behoefte of eigen
schap , he t is een mechani sme dat alles doortre kt. De 
enorme vlu cht die de technologie h eden ten dage k an 
nemen , vormt hier zonder twijfel mede de uitdt'ukking 
va n. H e t i s ee n mechani s me dat b eho o rt to t d e 
geïnteg r ee l'd e sys temati ek va n d e huidi ge 
maalschappijformatie. In laa tste insta ntie gaat he t om 
d e ord e nin g van d e indi vidue le d eelnam e aan h e t 
maatschappelijk raderwerk. 
H e t probl ee m dat zi ch nu voordoe t is dat wat me n 
' waarde' noemt zich niet zomaa l' laa t rijmen met deze 
nieuwe realiteit. H et zijn veeleer ethische abstracties ge
worden , normen die beh oren bij de formele omgevingen 
die maatschappelij k wOI'den geueëerd. De in Vl'oege r 
tijden geleefde waarden zijn nu de normen geworden die 
in de bureaucratisch geformeerde omgevingen zijn geïn
stalleerd. Die lijken wel op de oude culturele waal"den, 
maal" zij fun ctioner en ander s. Het zijn voorschl:ijving
en , op de indi viduele deelname ge l"icht , di e eige n ge
maakt moeten worden. AI was het aUeen maar omdat zij 
ni e t voor all e omgevingen gelijk ge ld en . Ze zijn ook 
nadrukkelijk ingeschreven in de machtsfo rmatie die een 
omgeving eigen is . Alszodanig r epresenteren zij veel min
d er dan voorh een een collec tief geleefde, culturele 
samenhang. 

Marian: ZOlL hiermee ook de verloedering van de stad 
kunnen samenhangen , waar tegenwoordig zo over 
gesproken wordt. Het gaat dan wel niet zozeer om een 
bureaLLcratische omgeving ... 

Christiaan: Toch wel om een bureaucratisch geïnstal
leerde omgeving! Men wij st dan graag naat' de grote ste
den en naar de oude stadswijken. Als je de oude wijken 
beziet op de bevolkingssamenstelling, daar wonen dus in 
het algemeen drie groepen : ouder en , buitenlanders en 
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toep du . De hujzen wOt"d en per 
etage, per 50 m2 bewoond. Hel mees t op vallende is wel 
d a t op s traa t e r zich geen leven mee r a fspeelt. Me n 
spoedt zich naar de supermada , die a Ue winkels ver
drongen heeft. H aas tig en a noniem, bijna angs tig om 
gezien te wOt"den , lijkt he t wel. H et leve n spee lt zich 
uüsluitend af achtet' de voO/·deuren . Als je abstraheert 
van deze om tandigheden dan va llen al s hoofdproble
men op: he t ontbl"e ken van enige eigen , cultul'ele sa
menhang in de buurt e n de bijna afgedwon gen ' indi 
vidualisering' in de vorm van het leven achtel' de VOO t"
d e ur. En d a n komt d e kr iti e k , jawe l , d e a n a lyse ! 
Me nsen make n hun s toep nie t mee ,' sch oo n , me nse n 
letten niet meer op wa t er in hun buurt gebeut' t , zij doen 
dit niet meer en dat niet meer. Het CDA liep VOOt'Op en 
nu h eeft d e soci aa l-d emo crati e h e t ov er ge no me n. 
Waarover' heeft men het? Ovel: het h oofd gezien wordt 
dat men se n übe rha upt nooit ged acht hadden d a t z ij 
daal" zouden wonen , op die manie ,". Zij zijn e r gepland 
en met een beetj e hulp van de ma t'ktontwikkeling zijn ze 
er nog te rechtgekomen ook. 
Het voorbeeld da t mij voor ogen komt, zijn de kinder
sp ee lpla atsj es. Tu ssen twee oude, verva lle n huize n
blokken , waar geen straaltj e zon kan komen , het alleen 
maal' tocht , daar liggen de kinder speelplaat je . Welke 
toestellen staan er ? Er is een bedt'ijf gewees t dat heeft 
bedacbt wat voor toestellen er in Nededand op de speel
plaatsen komen te staa n. Dat zij n overal dezelfde drie 
springveertj es, het is altijd het klim l:ekje met de rubbe
r en tegels eronder, het is het zandbakje, wat ver volgens 
een strontbakje is geworden. 
Niet vergeten mag worden dat dit geproduceerd werd. 
En dan mag je toch geen moment verwachten dat iemand 
in de buurt , die zijn he t'sens nog gebntikt , zou zeggen 
dat zij dat hebben gewild . 
Wanneer de plannet's in de buurt komen , met hun plan
borden en voor de buurtvergadering de toekom t uiteen
zetten , dan zit daar een groepje b ~lllrtbewone rs op ape
gapen bijeen. Zij kunnen slechts kritiek leveren op dat 
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Een straat, een stctdsbeeld 

wat was en niet op wat er komen moet. 
Reële pa.:ticipatie r egel je niet via dit soort van inspraak. 
Die vel'ondel's telt nou jui,st de bu.:eau c[·atisch e prin
cipcs die deb t Wal'en aan de af tand tu sen plannel's en 
bUI'ge rs . Daal·toe is ee n andel' begrip van democratie 
nodig dat niet bij voorbaat abstl'ahee l' t van de omstan
digheden. El' i meen ik sp.:ake van een beslissende kloof 
tussen denken en doen . Het denken heeft zich ve.:zelf
standigd tot ee n handelen op zichzelf, ee n gesp eciali 
seerd handelen met een eigen cel'emonieel en l'Ïtueel. 

Meine Henk: Is het CDA dan niet ingegaan op de pro
blematiek die jij schetst? De concepten van de verant
woordelijke samenleving en van dienstbaarheid getui
gen toch in elk geval vcm het nadenken erover. 

Christiaan: Nou, gezegd moet worden dat het behool'lijk 
cy ni sch is dat éé n van d e twee partij e n die ve l'ant
woordelijk is gewees t , die decennia lang hoofdzakelijk 
opel'ee l'de la ngs de weg va n de in stitutionele machts
opbouw, nu het verlangen uit naar een hel'stel van so
ciale waard en. Belangrijk is ook te zien hoe men r ea
geert op een effec t. En dan nog teven s he t effec t van 
erodering van de eigen bel'kenba l'e confessionele steun
pilal'en in dc samenleving. Dus mij lijkt , laat je als D66 
nou niet afleiden van bet eigen project. Zeg niet , in he t 
CDA is e l' tenminste nog prake van een di cussie van 
levensbe chouwelijke aal·d. 
Die ' di cu ie' vege teel't op de werkelijke toes tand, die 
ik aa nduidd e a ls ecn ontbreken van cuJturele samen
hang, en al rc ultaa t van een democrati che blokkade . 
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Constateer , even gedurfd als in ' 66 wel'd gedaan op het 
punt van de politieke samenhang, dat el: spl'ake is van 
een gebl'ek aan culttu'ele samenhang. Werk dat uit , niet 
in levensb eschouwelijke zin , niet naa.: de norm van een 
wer eldbeeld , maal' in politiek-cultureel pe l·spectief. In 
de zin dat de mogelijkheden in zicht komen van ee n 
commentaal', een antwoord dat gegeven moet worden op 
een politiek-culturele ontwikkeling die vastloopt. Be
schouw het als een vraag tuk van democratie, dàt is ook 
wat ontbl'eekt aan het magere concept van sociale ver 
nieuwing dat in de PvdA wordt gehanteel'd . 

Marian: Als jij de individualisering aanwijst als de 
motor van de maatschappelijke ontwikkelingen die deze 
problemen voortbreng t. Waarom kunnen de mensen 
dan zelf niet reageren? 

Christiaan: Nou , ik wij s eerder het omvattende bureau
cratiseringspl'Oces aan. Ik heb gewezen op de eindeloze 
produktie van subsys temen , waardoor het sociale leven 
wordt ingedeeld en in de ban gehouden . 
De individualisering is voor een b elangrijk deel het ge
volg van deze vonnen van bureaucrati sering. De bu
['eaucl'atie die het niemandsland tussen systeem en bUl'
gel' alleen weet over te steken via de macht van de norm . 
Het is de norm die zegt: jij zult doen wat jij moet doen, 
omdat jij bet bent die dat wil. Dié norm vegeteert op de 
individualiteit die werd verlangd in het emancipatoire 
ideaal van de sociale b ewegingen . Het komt nee r op een 
proces van integratie. De emancipatoire idealen werden 
geïncorper ee l'd in een sys teem dat ~ e kern ervan op-
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nieuw produceerde, ma a l" dan langs bureau cratisch e 
weg" Dat is de schijn . I s individualiteit ooit een ideaal 
gewee t? Is h e t een ideaal gewees t van he t libe r alisme? 
Nee toch . Vrijheid en mobiliteit wa ren het ideaal van het 
liberalisme. 

Marian: Lig t dat daar niet in opgesloten? 

Christiaan: In he t vrijheidsideaal? Misschien nu wel, 
maar ik geloof niet dat de individualiteit in he t libe ralis
me zozeer een rol speelde . Hooguit als afschaduwing van 
d e behoefte aan individuele beweging vrijh eid , gedacht 
vanuit het emancipatoire ideaal van de burgerij zelf. Be
langl"ijke t" is dat nu de individualiteit een morele cate
gorie lijkt te zijn geworden in de maatsc happelijke cul
tuur. De maatschappelijke vormen die zich nu aandie
nen veronder stellen een individualiteit en cr eër en haal". 
Zij Hagen niet aan de peesonen wat zij willen . Zij VOOI"
onder stell en wat he t individu wil , anti ciperen hie rop en 
pl'Oducer en daarmce het vedangen. 

Marian: Zou j e nog een voorbeeld willen geven ? 

Christiaan : Laten we dan een s kijken naar ee n in stitu
tioneel veld: de gezondheidszot"g. Ne t"gens is de cliënt als 
patië nt zozee r voo rtgebracht al s in he t gezo ndheids
sys teem dat wij k enn en. Ner gen s i s de individu aliteit 
zozee r b es tempeld als via de indi vidualise ring van he t 
licha a m . D e co nditie va n zie kte of gezondh eid word t 
nauwelijks meer door de per sonen zelf bepaald. Of, laat 
ik he t anders zeggen , omge kee rd: de p er son en hebben 
d e opdrac ht te signaluen è n zich te meld en . Zij zijn 
in gesc hakeld in he t proces van gezondh eidscontr oi e. 
Vanaf de geboorte zijn de personen voorwerp van con
trole . De geboorte en he t ste r ven en alles wat daa r tu s
senin ligt , zijn vOOrWel"p van een gehomogeni seerd sys
teem van wat vroeger b evolkingspolitiek werd genoemd. 
Onved et de formidabele pres ta tie die de medische ector 
h eeft geleve rd , moe t j e toch opmerken dat h e t di sci 
plin e r end karakter v an h e t sys teem s t e rk n ega tie ve 
kanten heeft. Talrijk zijn d e analyses vandaag de dag 
van de bureauc r a tisering, vertechnologise rin g en d e 
comme r cialiserin g van d e gezondheidszorg . Me t h e t 
ziek e nhuis als centrum d oe t zi ch een s teed s ste l"k er 
uitbreidend proces va n individualisering VOOI', dat all e 
segmenten van de samenleving doordringt. Nooit heer ste 
d e norm van gezondheid sterker dan in deze tijd , maar 
h e t blijkt op zichzelf een neurotise rend en ziekmakend 
ver schijnsel. Alle afwijkingen en ver schillen zullen aan 
het li cht komen , dat is pas individualise ring ! 

Wat gekweekt wordt , is een enorme mate van afhanke
lijkheid, zowel van de medische technologie, als van he t 
medisch oordeel. Ook hier is het de norm die het indivi
du het b eeld voorhoudt , van wat hij is en moet zijn , all e 
individualisering ten spijt. 

Marian: Wat valt daar dan tegenover te stellen ? Is het 
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een problee m v an d emocratie, of z ou j e dat ande rs 
moeten duiden? 

Christiaan: Mij lijkt inde t"daad dat h et onder het veaag
s tuk van' democl"atie moe t word en gebl"acht , al s we he t 
maal" als kwalitati ef vraagstuk weten te definië r en . On
getwijfeld is het zo dat deze ontwikkelingen zich kunnen 
doorzetten omdat er spt"ake is van ee n ver s talTin g van 
he t openlijk d emoc r a tisch pl:oces . Juis t in d e gezo nd
heidszorg valt waar te nemen hoe zee r' het een wet"eld op 
zi ch i s geword e n , m e t eige n ma c htsce ntra e n e ige n 
ma c htspolitie k. H e t i s bij uits te k ee n sp eciali s tenwe
r eld , ve rwe te nschapp elijkt e n alszodanig o nge naa k
baar, onbe r eikbaar VOOI," de politi ek van d e leek. Deze 
lee k die evenwel onophoudelijk woedt uitgenodigd zit
ting te nemen in l"aden , zich uit te spreken in enquêtes , 
enzovoort. Maal" zijn invloed zal noo it werkelijk d oo r
dt'Ïngen in de zenuwcentl'a van deze gespecialiseerde we
l"eld. Als we he t OV e l" d emoc l"a tie hebben , d a n ga a t h e t , 
naa s t d e politiek e de moc rati e, vooral over wa t ik zo u 
willen noemen een vraags tuk van culturele democl·ati e. 
De vraag moet dan wOI"den ges teld na a i" de VOOI"Waal"den 
waal"onder mensen opnieuw gl"eep kunnen krijgen op de 
cigen conditie. Hierbij lijkt me, om één pI"akti sch voo r
b eeld te noemen , de rol van de huisnts door laggevenel. 
Deze is nu , al ve rtro uwen sarts, zowat geë limin eerd , 
maar he t is d e huisa l:t die de ve t"trouwe ns ruimte zo u 
moeten kunnen realiSe l"en , die je nodig hebt om te bepa
len wa t je wilt al je op je kwetsbaar t b ent. Diti s ma a l" 
een vool"beeld . De probl ematiek ve t"gt een uitgebreid e 
analyse - he t zou mooi zijn al s we daa l" ie ts aan kunnen 
doen met het wetenschappelijk b u rea u. 

Meine Henk: Waa r j e dan toch niet omheen kunt , is de 
v raag hoe m en sen kunnen p a rt ic ipe ren , betrokken 
kunnen raken bij het beleid van de instellingen. Is dat 
mogelijk ? 

Christiaan: Ik geloof niet d a t je het zo moet aanduiden. 
Participatie en inspraak , het zijn beide mechanische, of 
b eter , in trumentele procedures van inschakeling. Deze 
vo rmelijke procedures b eh or en to t he t burea ucratische 
m ec hanis me, dat h en in he t l e ven heeft ge r oep en . Ik 
geloof niet dat zij el' iets aan zullen kunnen ver ande l"en. 
Waar we naar moete n zoek en , zijn d e VOt"men die nie t 
bij voorbaat abstraher en van d e omstandighed e n . Die 
aan de culturele problema tiek de gelegenheid geven weer 
tot spreken te komen. De bureau cratie legt in d e dwang 
tot spre ken slechts h e t zwij gen op. Zij c reëe rt met he t 
dwangmatige sprek en nou juis t d e we t"eld van schijn 
waar de samenleving in verzeild is gel"aakt. 

Meine Henk: Dat zou dus de rol van D66 moeten z ijn , 
waar het om dat g rote, nog niet voldoende onderkende, 
probleem gaat? 

Christiaan: Zek e r , D66 h eeft zi chzelf ges ta t"t , afge
schoten op het punt van de demo ratie. Wat ze niet lijkt 
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gedaan te hebben , is he t ontwikkelen van een democl'a
ti e-o pvatting in de diepte, in te l'men van politiek èn cul 
lUUr, Wat men heeft geformul eerd zijn toch vool'al for
meel-d emocl'ati sch e alte l'nati eve n: d e gekoze n bUl'ge
mees tel', het distdctenstelsel , de gekozen ministe r-pres i
dent. Hie ruit blij kt weliswau ee n bedoeling, maar nog 
niet een praktijk, Op dit probleem ben ik reeds ingegaan 
in het eer ste deel va n on ges pre k, Ik had he t daar ovee 
de pl'ij s di e des tijd s is be taald VOOl' he t behalen van het 
kies recht. 

Waar hc t nu om gaat i.s te kijke n naar d e ontwikkeling 
van de leve nswijz e n in r e lati e tot d e politi e ke sys te
matiek, Of li eve I', de r elatie van d e culturele ontwikke
ling van de levenswijzen tot het sys teem waarin de macht 
ge lee rd heeft te heerse n: d e bureau cratisc he s ys te ma
tiek, Die analyse zou moe ten worden uitgevoerd , Dat zie 
ik ook al s opdracht voor he t we tenschappelijk bureau , 
Een begin te maken me t h e t ontginnen van he t te n e in 
dat nog altijd ontgonnen moet worden, 
Laten wij s ti e ke m a c hter he t handj e la ch e n , laat d e 
PvdA maar ove t' d e ni e uwe flinkh e id IHate n , laat he t 
CDA maar ovel' de di en tbaarhe id spt'eken , opdat VOO I' 
ons he t te l' l.'e in vJ'Ïj blijft , nog s teed s, want h e t is nog 
vrij , van de anal y e va n wat er eigenlijk aan de hand is, 
li et is intu ssen 1991 , laten we nu die kan s grijpen in het 
25 te jaar van het bes taa n va n de pat'tij , 

Marian: Het zal voor de p artij wel even wennen zijn om 
zo legen de mctatsclwppelijke problemen aan te kijken, 
Je kant j e etJv retgen hoe groot de appreciettie is voor het 
,wdenken over dit soort vetn v raetgstukken , 

Ch,.isÛactn: Dat bl'engt mij op de rol van de intelJ ec tu a
liteit in de pa rtij en in h et a lgemeen op d e l'Ol van de in 
tr ll re tuele a rbeid in he t SOO l't van ontwikkelingen di e wij 
bespraken, 
Laten we beginnen met het laa ts te, Wij gingen uit van de 
the e van de in d ividualisering, ' Vaa l' i k nie t zom aa t' o p 
kwam, het is immet's een ma a t ehappelijk-cultureel ve l'
schi j n e l. A ls j e kun t zeggen da t he t indi v id u a li se
ringspl'oees mede in ga ng gezet wor d t d OO L' d e vo rmen 
va n bl/l'ea ucra tise t'ing, d a n ve t'wij s t dit ook n aa r d e a t'
beid die Cl' wOl'dl ve nicht. De b UI'ea m'a tie is naa t ee n 
algemeen maa tschappelijk en cul tul'ee l ve t'schijn cl oo k 
('en pecifieke forma ti e van inte ll ec tu ele a t'beid, J e zo u 
kunnen zeggen da t de bUI'eauc l'a ti sche ol'd ening va n he t 
8Qe ia lc - va n a l die in d ivid ueel geleefde leven - ve t'o n
<l r rs t l' lt d a t in te ll ec tu e le n hi e J'Ïn zijn in gesc hake ld, 
Daa rvoo l' is immel's een meer vo ud aan deskundigb eden 
nodig, 
Als je wiJt bewe t'en , zoal s ik doe, dat één van de grootste 
pt'oblemen in de huidige maa tscha ppelijke ontwikkeling, 
de homogeni sel' ing is, de ol:dening en de gelij kschakeling 
va n de culturen , dan di en je uit te komen bij de ac to ren 
in dit pt'oce , E n dat zijn nie t zozeer de politi ci , ni e t d e 
bI' tuurd el's, maal' d ege ne n die d e voorb er e id e nd e e n 
uit voe rende arbeid ve rrichten , J e mOet dan kijken naa r 
de cultuur-pl'oduce l'ende arbe id in d e administl'atieve 
èn de pri va te sec to l'en , E n vooral in dat grote ovedoop-
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gebied daartussen , waar beleidsambtenaren , adviescom
mi ss ies en d e pt'ofess ion e le speciali sme's, veelal geza
menlijk en in wisselende samenstelling hun werk doen, 
H e t gaat dan om he t we rk dat wordt gedaa n op wat ik 
noem het scheidsvlak van markt en politiek-administr a
tief apparaat. H et bett'eft een politiek-culturele formatie 
die in d emocl'atische zin niet of nauwelijks is inge bed en 
al szodanig ook ni e t he l' kend wordt. Maal' h e t i s d eze 
arbeid di e onze maa tschappij bij wijze va n spt'eken k a n 
make n of bre ken, Zij is ot'gani sch ve t'bond e n me t d e 
organi sati e va n d e ve t'zo l'gin gss taat en in he t algemeen 
me t d e ve t'Vl echting van s taat en maatschappij, Aiszo
d a ni g VOl' mt dit compl ex , dat ikze lf al ee t'd e t' in on s 
gesprek h e t maatsch appelijk midd env eld noemde, d e 
uitdrukkin g van d e integt'ati e van d e economi sch e, 
politi ek e en c ulturele ve dlOudinge n in onze huidi ge 
maatsc happij, Daal'om gaat he t ni e t aan om ee nvou 
di gweg te spl'e ke n ove l' d e ove rhe id die zou moe ten te
ru gtL'ed en of he t ambte nal'e ncol'p s waat' Op bezuini gd 
moet word en, Der gelijke uitspraken zijn d emagogisch 
van aard en sugget'e t'en ee n eenvoudige oppositie tu en 
maatschappij en staat. Zo ligt het dus niet. 

Meine I-l enk: Eerde r ze ije dett er spretke is v an ee n 
nieuwe politiek e maatschappij , nog ve rborgen in d e 
OLtde politiek e democretLÏe , 

Christietan: Da t is een wa t gechargeerde uitspraak , dus 
zij nodigt uit tot enige nade re r eflectie, Ik zou dat wiJlen 
d oe n aa n d e hand van een b esprekin g van d e ve r a n 
d er e nde r ol van d e politi e ke paL'tij , in r el a ti e to t d eze 
politiek culturele forma tie van intellectuele a rbeid , 
Van Mierl o Haagt zich af in zijn co-r efe r aa t b ij Kon rád 
waa l' de intellectuelen zijn ge bleven , Waa t'om houd n zij 
zich afzij d ig van d e politiek ? H e t is een even be la ngrijk 
als intrige L'end thema wat hij d aar aan snijdt. E r zull en 
meeL'de l'e oO l'zake n zijn di e moe ten wOt'den uitgezocht , 
maa l' mijn a ntwoo l'd zo u zijn dat hun a fwezigheid in de 
'gr ote poLitiek ' wordt bewerk telligd dOO L' het feit d a t zij 
a ll ang zijn in gescha keld in de ' kle ine' po litie k, Zij zijn 
i.n h e t ge m ee n a l a dmini st l'a ti e f in gesch a k e ld, n og 
voo r da t zij be tro kk e n zo ud e n kunn e n r a ke n bij he t 
openbare politieke pl'oces, 
lI e t t wee d e pJ'oblee m d a t ik d a n moe t noe me n is d e 
ve l'a mbtelijking va n de po li t ieke democra tie ze lf. E n het 
lot da t de politieke partij hierbij ten deel is geva llen, De 
pa t,tij en zijn ze lf on de l'd eel gewo rde n va n he t po liti ek
administra tieve y teem, H e t zijn spec ifieke ambtelijke 
appara ten gewol'den , a ls voo l'p ortalen van de ambtelijke 
bureauc L' a ti e , Ik ge loof d a t j e ze lfs zo u kunn en aa n
wij zen welke pa t' tij met welk deel van het sy teem is ve l'
bonden , maa l' d a t voe t' t nu te ve t'. Mijn punt i dat VOO I' 
zove r intell ec tu e len ac ti ef zijn , zij d a t zijn binn en d e 
sfeer en he t idioom van d e admlnis tL'atieve a rbeid waar
in zij zijn opgenomen, Zij kunnen oveL'springen van hun 
werk naa r d e activiteit binnen d e p a rtij en zond e r hun 
jasje te ve rwissele n e n blij ve n dan du s àls intellec tu ee l 
onhe rkenbaar, S te L'ke r nog, de eigen ac tivite it zal d oor 
henzelf ook nie t (mee r ) a ls een intell ec tu ele worde n 
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Gevangen kinderen 

opgevat. Deze werd allang voordien vervat in het idioom 
van instrumentaliteit van de bureaucratische arbeid. 

Marian: Zou je dat wctt nader kunnen illustreren? 

Christiaan: Je ziet het bij alle partijen en de PvdA is er 
zelfs berucht om geworden. Maar ook in onze partij, in 
de werkgroepen van het wetenschappelijk bureau zie je 
dat men zich eerder opstelt als zaakwaarnemer van de 
overheid dan dat men zich bekent tot een eigenlijke pro
blematiek. Je zou mogen verwachten dat men, eenmaal 
aangeland op de stoel van de werkgroep, afstand neemt 
en kritisch onderzoekt. Integendeel, als in één ononder
broken lijn wordt doorgepraat in de taal waarin meil 
gewend is te spreken, in de beelden die daarbij horen. 
Of je het nou over milieu hebt, over sociale verzekerin
gen, over gezondheidszorg, men houdt zich bezig met 
financiën, met fraude, met wanbeheer, met het affront
van wie en van wat, vraag ik dan. 
Maar geen misverstand, het gaat me niet om de mensen, 
maar om de functionarissen. Dat men in de eerste plaats 
functionaris is en clan pas mens, dat is iets om bezorgd 
over te zijn. Dan is ook het pathos verdwenen, dat zo 
belangrijk is voor een waarachtige politiek. 

Marian: Je mist de hartstocht, het ideaal? 

Christicwn: Inderdaad en dus zelfs in een ideeënpartij 
als D66. Gelukkig hebben wij er één die de hartstocht 
uitstraalt, die met overtuigingskracht kan spreken en 
die daarmee een intellectuele behoefte in overeen-
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stemming kan brengeiL 
Wat ik nou met het wetenschappelijk bureau zou willen 
proberen, is de hartstocht weer toegang te verlenen door 
het naar voren toveren van de samenhang der dingeiL 
Geestkracht, daar gaat het om, enige samenhang tussen 
'denken en doen', ook al is het alleen nog maar in de 
intellectuele reflectie. Men zou er voor een moment mee 
op moeten houden te denken in naam van het systeem. 
Dan pas krijgt de inhoudelijkheid een kans. Dan zou 
begonnen kunnen worden aan de culturele analyse, naar 
haar aard een interdisciplinair project, waarvoor het 
wetenschappelijk bureau een plaats kan bieden. En ten 
derde gaat het om de communicatie tussen degenen die 
de analyse maken en degenen waarop deze hetrekking 
heeft, bestuurders en niet te vergeten, de ambtenaren. 
Dat is het kennisproject waar wij ons aan moeten kun
nen zetten, al zal het voor een klein bureau als het onze 

heel wat vergeiL 

Meine Henk: Wctt bedoel je met de ambtenaren? Zijn die 

bereikbactr voor ons ? 

Christiaan: Vergeet niet, alle politieke partijen hebben 
enorme percentages onder het ledental, van mensen die 
werken in de sfeer van de administratieve arbeid, of zij 
nu ambtenaar zijn of niet. Het gaat mij om de ambte
naar, de architect, de welzijnswerker, de sociaal geo
graaf, de jurist, enzovoort. Om degenen die zich in de 
brede betekenis met cultuur-scheppende arbeid bezig
houden. Ook degenen dus die zich onledig houden met 

het ontwerpen van de regelingen. 
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De vraag is, waar halen deze mensen hun voeding van
daan, als zij zich niet alleen zouden willen baseren op 
het strategisch perspectief dat de ambtenarij kenmerkt. 
Mijn antwoord is dat de partijen die zouden moeten 
kunnen bieden. 

Marian: Ligt daar een mogelijk nieuwefunctie voor de 
politiek~e partijen, wcutr zij de oude rol van politieke 
voorhoede lijken te hebben verloren? 

Christiaan: Dat lijkt me het geval. Als de partijen die 
uitdaging maar zouden willen aannemen. Dat gaat bij 
uitstek op voor een jonge partij als D66, die niet kan te
rugvallen op ee11 herkenbare achterban, zoals met de 
meeste andere partijen toch nog steeds het geval is. 
Maar je hebt gelijk, waar de partijen hierbij de functie 
als voorhoede verlorenlijken te hebben, een begrip dat 
in die zin voornamelijk opgaat voor de progressieve par
tijen, schijnen zij in een vacuüm terecht te zijn geko
men. In deze imaginaire ruimte lijkt slechts plaats te zijn 
voor de relatie tussen kiezer en gekozene. Voor de par
tijen zelf kan dan nog maar eenmarginale plaats worden 
in ge ruim d . 

De partijen zouden zich naar mijn idee kunnen richten 
op een nieuwe functie die zichtbaar wordt tussen de 
brokstukken van de oude. Alle zijn zij immers politiek
culturele fora, althans in principe. De leidende vraag 
zou dan moeten zijn: wa~r vinden de mensen hun voe
ding, waar vinden zij nog een klankbord, waar zijn de 
'denktanks': in de iJartijcn. De culturele verenigingen 
die deze functie bezaten bestaan nauwelijks meer. De 
partijen zijn zowat de laatste fora op grotere schaal. Ik 
denk zelf dat het een project is dat politiek vcrnieuwend 
zou kunnen werken. Het gaat om de vraag wat de intel
lectueel doet als hij of zij zich niet binnen het kader van 
de politieke partij laat zien. Dan ontwerpt hij of zij rege
lingen die politiek van aard zijn. 
We wisten al dat de politieke macht minstens ten dele 
verschoven is naar de administratieve sectoren. Dit be
tekent dat zij ook anders gedefinieerd moeten worden, 
namelijk als cultuur-scheppende arbeid. 
Als je zegt dat één van de grootste problemen in de 
huidige maatschappelijke ontwikkeling de homoge
nisering en de ordening van de cultuur is, dan moet je 
naar die actoren zelf toe. En als je dan bovendien zegt, 
dat de meeste van je leden behoren tot die groep, dan is 
het toch logisch dat je als politieke partij zegt: hier 
jullie. Zonder letterlijk het terrein van hun arbeid te 
betreden, zou het moeten gaan om de politiek-culturele 
beoordeling van de objecten van deze arbeid. Zo valt 
ook zicht te verkrijgen op de vraag hoe in de diepte van 
het politiek-administratieve systeem de politiek wordt 
Voorbereid èn ontwikkeld. 

Marian: Beschouw je het dan als taak voor de partij 
het intellect uit het politiek-administratieve systeem, 
van de cunbtenaren, aan te spreken en erbij te be
trekken? Zij zijn gesocialiseerd in dat systeem. Als je 

hen zou kunnen aanspreken dan zou ook dat intellect in 
een meer zuivere vorm naar voren komen, dan kun je 
gebruik maken van de bestaande onvrede die bij veel 
ambtenaren leeft. Wat diffuus van cutrd is, kun je op 
een vruchtbare manier kanaliseren ten behoeve van die 
analyse die jij wilt. 

Christiaan: En vooral ten behoeve van hun eigen ar
beid. 

Meine Henk: Het mes snijdt dan actn twee kanten. 

Christictan: Juist, en ik vermoed dat je als partij aan
zienlijk minder moeite zou hebhen met het vinden van 
kaderleden dan nu het geval is. Het zou gaan om het 
groeperen van de problematieken en van de talenten, 
het hespreken van strategieën en in dat opzicht bied je 
een politiek fornn1. Wat Illt slechts formeel-democratisch 
geschiedt, zon dan een materiële werking kunnen krij
gen. Dat is pas organisatie van kennis ! 

Communicatie speelt dan een hoofdrol- communicatie 
over de ideeën, over het politiek-culturele gehalte van de 
intellectualiteit. Het is het idee van de mogelijkheid van 
een uwehtsvrije communicatie zoals Habermas dat heeft 
uitgewerkt. Kortom, als je spreekt over volksgezondheid 
en hiertoe het forum weet te creëren, opdat volks
gezondheid niet meer alleen gedefinieerd wordt als 
sociaal-economische factor, maar er gesproken kan 
worden over volk en gezondheid, over ongelijkheid en 
gezondheid en vooral over de wijze waarop de gezond
heid een geproduceerd fenomeen is geworden- als je die 
probleemstellingen adequaat weet te formuleren, dan 
open je een communicatie die interessant is omdàt het 
gaat over het andere, over wat mennormaalniet denkt 
of doet. Dat moet een basis kunnen zijn voor eennieuw 
intellectueel engagement. 

De oude partijen die zich gemotiveerd wisten door het 
belang van de eigen groep of klasse, die bestaan niet 
meer. De cultuurontwikkeling heeft deze relatie tot een 
welomschreven collectieve samenhang geschrapt. Als je 
als partij niet geheel wilt devalueren tot een toeleve
ringsbedrijf van bestuurders, dan wel tot louter een 
vereniging, dan zul je je opnieuw moeten bepalen tot de 
thaatschappij zoals die nu bestaat en is opgebouwd. Dat 
is waarnaar ik op zoek hen in dit gesprele 
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