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Wie de klacht uit, dat het er 
met de democratie in Ne
derland maar matig voor
staat, staat de laatste tijd 

Bezwaren tegen 
de geest van de 

laatste jaren 
dezer eeuw 

Binnenhof dan ook voorna
melijk als een ongezeglijke 
querulant. 

De nieuw ontdekte 
niet alleen. De geringe op- Vader des Vaderlands Wim 
komst van het electoraat en 
het ontbreken van pak
kende politieke thema's 
gelden als symptomen voor 
een groeiende malaise van 

THOMAS H. VON DER DUNK 
Kok daarentegen wordt 
zowel in dure zakenkringen 
als bij oproerige havensta
kers hogelijk geëerd. Ook 

Cultuurhistoricus 

het politieke bedrijf. Daarbij heeft de politicus als 
persoon bij het grotere publiek duidelijk aan be
trouwbaarheid ingeboet, en niet alleen in het woor
denboek, maar ook in maatschappelijk aanzien komt 
hij maar net vóór de pooier en de prostituant. 

Nederland lijkt in hoge mate het karakter van een 
éénpartijstaat aan te nemen. Alleen aan de randen 
van het politieke spectrum, in de kringen van SP en 
SGP, zijn nog wezenlijk afwijkende geluiden te 
horen, terwijl de overige parlementariërs slechts de 
belichaming vormen van de bedeesde middelmaat. 
Fundamentele vragen worden zodoende nauwelijks 
meer gesteld. Deze depolitisering vormt speciaal 
een bedreiging voor de Partij van de Arbeid, die als 
de vanoudsher meest politieke partij van ons land 
juist haar kracht uit de maatschappijkritiek, en daar
mee uit het debatmoet putten, waar de vvozich nu 
eenmaal het behagelijkst voelt als een stemmige he
rensociëteit, en het co A als een familielanddag in 
stichtelijke samenzang bijeen. 

Het is voor wie zich de felle conflicten van de 
jaren zeventig herinnert onmiskenbaar, dat het poli
tieke klimaat in dat opzicht veranderd is. Het be
langrijkste adagium lijkt vandaag de dag, dat men 
alles wat op ruzie gelijkt vooral moet zien te vermij
den, zodat bij gebrek aan beter elk miniem menings
verschil prompt door de pers tot een conflict van 
monsterachtige proporties wordt opgeblazen - zon
der veel succes, want iedereen regeert vervolgens 
vooral het liefste vrolijk verder. Frits Bollestein, één 
van de weinige vooraanstaande politici die af en toe 
nog voor wat leven in de brouwerij zorgden door 
een wezenlijke kwestie aan te roeren, gold op het 

al hebben zijn populari
teitscijfers nog niet die ongemakkelijke hoogte be
reikt als in het geval van de andere Grote Verzoener 
dezer dagen, Tony Blair, wiens schare van extatische 
bewonderaars wel eens de gedachte post doet vat
ten, dat klaarblijkelijk op 1 mei '997 de Messias per 
stemhokje op Aarde is teruggekeerd om de ko
mende drieëndertig jaar als Engelsman door het 
leven te gaan. Daarbij vergeleken oogt de Neder
landse premier immers meer als de kleinzoon van 
Drees dan van Domela. Us Verlosser is in Nederland 
nu eenmaal allang niet meer een bebaarde revolutio
nair, maar een grijzende reformist, die alle funda
mentele vragen misschien best zinnig vindt, maar 
geen enkel fundamenteel antwoord juist. 

Nu is dat laatste natuurHjk altijd al een karakteristiek 
van de Nederlandse overlegdemocratie geweest. 
Wilde men het in een land van minderheden met el
kaar uit kunnen houden, dan was een hoge mate van 
consensusstreven vereist. Onze eerste ervaring met 
het verschijnsel 'politiek' was immers een zeer trau
matische, en sindsdien was het begrip 'partij' lang 
een bijzonder vies woord: de poHtieke bewustwor
ding van Nederland in de Patriottentijd liep meteen 
op een burgeroorlog uit. Daarna had men van poli
tiek dan ook voor een halve eeuw zijn bekomst, en in 
de dagen van koning Willem 1 heerste dientenge
volge de rust van het graf. 

En zo is het ook later eigenHjk steeds gebleven. 
De angst, dat door politieke polarisatie Nederland 
doormidden zou breken, zit sindsdien diep in onze 
genen verankerd. Iedereen telt, om de recente ver
kiezingsleus van een grote poHtieke partij eens te ei-
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teren, en niemand duwt men hier te lande dus om 
zijn opvattingen overboord. Een begrip als Veifas
sunaifeind, dat bij onze oosterburen regelmatig ge
bruikt wordt om radicale groeperingen van de dis
cussie uit te sluiten, is de Nederlandse samenleving 
vreemd. Alleen de politieke randcriminelen van ex
treem-rechts hebben zich te ver van de nationale 
consensus verwijderd, om op een stem in het natio
nale kringgesprek te mogen rekenen. 

Een aroezeliae menoefmoes van 'beleid' 
Over het algemeen worden scherpslijpers bij ons 
echter niet buitengesloten, maar ingekapseld en zo 
aan het nog steeds bloeiende pacificatiemodel ver
plicht. Met een koninklijk lintje toont zich ook de 
laatste republikein hier te lande op het beslissende 
moment toch zeer verguld. Principiële preken zijn 
misschien mooi om de eigen achterban een hart 
onder de riem te steken, in de praktijk moeten er 
voortdurend pragmatisch met andersdenkenden 
zaken worden gedaan. Nederland is zo bij uitstek 
een land van coalitieregeringen geworden, en het 
gevolg is dat men al bij voorbaat de zaken niet al te 
scherp stelt, omdat men zich anders van de macht 
zou uitsluiten. De compromissen worden deels al 
vóór de gang naar de stembus geformuleerd, om een 
al te grote discrepantie tussen het eigen program en 
het uiteindelijk toch onvermijdelijke compromis m\ 
de stembus te voorkomen. Dat houdt het natuurlijk 
allemaal reuze gezellig, maar daarmee wordt wel de 
kern van een vraagstuk verdoezeld, en de keuze 
waarvoor de maatschappij staat niet meer helder ge
steld. Iedereen telt, en als iedereen inderdaad even
veel telt, telt eigenlijk niets. Dan kunnen niet alleen 
pas na afloop, maar ook metéén al de plussen tegen 
de minnen worden weggestreept om gewoon weer 
op nagenoeg nul uit te komen. De staat is in Neder
land niet zozeer de spreekwoordelijke mammoet
tanker op de wijde oceaan die maar heel langzaam 
van koers kan veranderen, als wel een veerpont op 
een smalle rivier: zij roept bij de weinig verwende 
passagiers de sensatie van het vrije varen op, maar 
schommelt in feite slechts een beetje heen en weer 
en ligt met stevige kabels aan beide oevers vast. 

Het resultaat is een regering zonder duidelijke 
koers, en een groezelig mengelmoes dat zij dan beti
telt als haar 'beleid'. Een regering voert in ons land 
namelijk niet een bepaalde politiek, maar een be
paald beleid. 'Politiek' staat voor de praktische ver
taling van een vantevoren uitgedacht concept, 'be
leid' voor hetvormeloze produkt van een naderhand 

uitonderhandelde consensus, in een gedaante die 
men voorbij Winterswijk en Wuustwezel niet kent. 
Niet voor niets is die term dan ook onvertaalbaar; de 
begrippen die men er in een woordenboek als bui
tenlands equivalent voor aangereikt vindt, hebben 
alleen betrekking op de organisatorische kant van 
het regeren - niet op de inhoudelijke. Geen Duits 
politicus zal de praktische consequenties van zijn 
ideeën op bijvoorbeeld milieugebied als Ge
schè!Jtiftihruna presenteren - hij spreekt dan vanzelf
sprekend van unsere Poli tik. 

Dat zal, gezien de populariteit van het begrip 
'management' aan deze zijde van de Schelde en de 
Eems, sommigen misschien verbazen. Het is echter 
typisch Nederlands om te menen, dat het vooral op 
de kwaliteit van de organisatie aankomt, en niet op 
die van de visie die erachter steekt. Dat heeft onge
twijfeld te maken met ons nationale instinct om fun
damentele problemen niet openlijk te bediscussië
ren, maar door oeverloos overleg net zo lang weg te 
masseren, totdat ook de allerlaatste opponent uitge
put naar de bevrijdende koffiepauze snakt. Het re
sultaat van die consensus, dat beleid, is zodoende 
ook iets waar niemand van harte achter staat. Het is 
slechts het hoogst haalbare, zonder dat er een duide
lijk koersbesef uit spreekt: het is werkbaar- ook al 
weer zo'n onvertaalbaar begrip, dat net als 'haal
baar' en 'leefbaar' de kern van de Nederlandse on
derhandelingscultuur aangeeft. Niemand is met de 
uitkomst echt zielsgelukkig, maar niemand is er ook 
helemaal tegen, en dus kan iedereen weer zonder le
vensbedreigende verhoging van de eigen bloeddruk 
even voort. 

Deze depolitisering heeft in het huidige Paarse tijd
vak een voorlopig hoogtepunt bereikt. Omdat de 
natuurlijke tegenstanders met elkaar moeten sa
menwerken wordt het idee van diepere politieke 
tegenstellingen al bij aanvang opgegeven, en het 
ideologische debat gemeden als de pest. De belang
rijkste doeleinden staan sowieso niet meer ter dis
cussie, en de criteria om te bepalen in hoeverre men 
bij het bereiken daarvan succes boekt, evenmin. Zij 
worden telkens zorgvuldig buiten het debat gehou
den. De bevolking wordt daardoor de mogelijkheid 
om zich over de wenselijkheid ervan uit te spreken, 
geheel en al ontnomen. Dit geldt bovenal voor alles 
wat betrekking heeft op het nieuwe nationale ge
loofsartikel, De Grote Economische Groei: voor de 
uitbreiding van Schiphol en dè Betuwelijn, maar ook 
voor de algehele flexibilisering, of het nu de arbeid, 
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de sociale zekerheid of de winkeltijden betreft -
Wachstum über Alles . 

Middelmatiae arootheidswaan 

Al deze zaken en ontwikkelingen, die grote invloed 
hebben op de inrichting van onze samenleving, wor
den door de achtereenvolgende regeringen met een 
beroep op de globalisering als 'onvermijdelijk' en 
'onontkoombaar' gepresenteerd en doorgedrukt. 
De markt gebiedt een bepaalde koers, en de markt 
heeft conform de laatste hype per definitie gelijk. Ie
dereen die bij de opgedrongen hoofdroute vraagte
kens zet of voor een andere invalshoek pleit, wordt 
direct als 'wereldvreemd' en 'niet dynamisch', als 
een idealist die nog in het maakbaarheidsideaal van 
de jaren zeventig is blijven steken, gemarginali
seerd. Alternatieven worden niet zozeer als onwen
selijk, als wel als onmoaelijk afgedaan. 

Of men die groei eigenlijk wel ten koste van alles 
zou moeten willen, of de offers die daarvoor in de 
vorm van een jachtige vierentwintiguurseconomie 
moeten worden gebracht, wel opwegen tegen het 
verlies aan rust en welzijn, tegen de verzakelijking 
en daarmee verarming van het menselijk bestaan 
die vraag kan tegenwoordig kennelijk niet langer 
worden gesteld. Speciaal de wijze waarop een grote 
luchthaven in het westen des lands er keer op keer, 
achter de brede rug van een elke normoverschrij
ding uiteindelijk gedogende minister, in slaagt om 
haar megalomane expansievisoenen een stap nader
bij te brengen, spreekt in deze boekdelen . Wij 
mogen toch vooral niet het Jutland van Europa wor
den, zo luidt het dan. Nederland moet wereldwijd 
meetellen, en dan is meer dynamiek belangrijker 
dan minder decibellen, en inderdaad schijnt, af
gaande op enige uit deze hoek vernomen geluiden, 
aldaar het grootste schrikbeeld te zijn, dat je niet 
voortdurend tot ver in het buitenland wordt ge
hoord . Het is de oude industriële daadkrachtmenta
liteit van Rotterdam: het rookt en het stinkt, het 
maakt herrie en derrie, en dus is het goed. Neder
land zal dynamisch zijn, of het zal niet zijn, dus hoe 
meer vliegbewegingen, vrachtauto's en volle wegen 
hoe beter. Vergeleken bij het dynamische stilstaan op 
de snelweg tijdens de ochtendspits in de Randstad 
oogt het schrijnend tekort aan verkeersopstoppin
gen in Denemarken inderdaad weinig dynamisch. 

De grootheidswaan van menig middèlmatig be
stuurder in menige middelgrote provincieplaats 
doet daarbij de rest. Hun behoefte om ook aan Ede 
en Epe wereldfaam te verschaffen, in de hoop dat er 

ooit nog eens een stoffig buurthuis naar hen zal wor
den vernoemd, heeft in reeds meer dan één aange
name woongemeente het leeflimaat en de financiën 
ernstig ontwricht. Zo schijnt er recent in Venlo hon
derdvijftig miljoen gulden aan de aanleg van een 
nieuwe Maasboulevard te zijn besteed, met de be
doeling om het internationaal tourisme te bevorderen. 

Internationaal tourisme! In Venlo! Alsof al die Ame
rikanen die jaarlijks voor een maandje vacantie naar 
Europa komen, de atlas zouden pakken, en vervol
gens, terwijl hun blik over de kaart van Londen naar 
Rome glijdt, het oog ter hoogte van de Limburgse 
Maasvallei zouden laten rusten, om dan te zeggen: 
Venlo! Natuurlijk, Venlo! Daar moet ik heen! We 
boeken meteen een hotel voor een week! 

Een dergelijke gang van zaken, die de laatste 
jaren keer op keer de burger van wezenlijke beslis
singen buitensluit, betekent uiteindelijk het einde 
van de politiek. Politiek bestaat immers bij de gratie 
van het besef dat er voor een probleem meerdere 
oplossingen bestaan, dus van de mogelijkheid tot 
keuzes. Als men echter voortdurend maar één weg 
openlaat, dan is er van echte medezeggenschap geen 
sprake meer. Dan kunnen we beter meteen de dicta
tuur installeren, want dat scheelt een hoop nodeloos 
vergaderen en is beslist veel efficiënter. Als ingrij
pende besluiten niet meer ter discussie staan, dan is 
de democratie failliet. Men moet zich dan natuurlijk 
ook niet verbazen, als die burgers vervolgens voor 
verkiezingen steeds minder belangstelling aan de 
dag leggen - hun stem doet er toch niets meer toe, 
want de echte beslissingen zijn achter hun rug om 
toch al genomen. 

Waar inhoud en doel van het beleid bij de be
leidsmakers vaststaan, gaat alleen over de wijze 
waarop die doeleinden het beste gerealiseerd zou
den kunnen worden nog hooguit het gesprek. De 
politieke conflicten betreffen de laatste jaren zo
doende de wijze van uitvoering van het beleid, niet de 
juistheid ervan op zich. Bewindslieden die het veld 
moeten ruimen, doen dat voornamelijk vanwege 
een omstreden bedrijfsvoering - van de slechtplak
kende paspoorten tot het gesjoemel op de visafslag 
in Urk - en niet vanwege een omstreden bedrijfs
doeJ. 

Deze concentratie op de organisatie in plaats van op 
de inhoud, hangt met tenminste twee onwenselijke 
ontwikkelingen samen. De oudste is de verambtelij
king van de politiek, die al twee decennia geleden 
heeft ingezet. Het ledenbestand van partijen wordt 
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in toenemende mate gevormd door beleidsambte
naren, die hun alledaagse bestuurstechnische pro
blemen voor politiek verslijten. 

Niet wàt de overheid wel en niet voor de bevol
kingzou moeten doen, en waarom, maar hàedatdan 
intern geregeld moet worden staat centraal. Dat is, 
alsof de directie van v & o bij het winkelende publiek 
zou informeren of er in twee- of in drieploegen
dienst zou moeten worden gewerkt. Als klant zal mij 
dat worst zijn, en ben ik alleen geïnteresseerd in wat 
er in de schappen list, en niet in wie het er op welke 
wijze precies in lest . Ook de voortdurende reorgani
saties bij de politie en in het onderwijs gaan uit van 
de misvatting dat het vooral aankomt op de toepas
sing van de juiste bestuurskundige theorie, en niet 
gewoon op kwantiteit en kwaliteit van het opvoed
kundige personeel. 

Dat men zich voortdurend op dit management 
richt, staat in verband met een tweede ontwikke
ling: de tendens om de overheid als een bedrijf te be
schouwen en te behandelen, waaraan dezelfde eisen 
zouden kunnen en moeten worden gesteld als aan de 
eerste de beste dekbedovertrekkenfabrikant. Ne
derland als NV dus, in plaats van als politieke ge
meenschap. Waar in het tweede geval de doeleinden 
voor discussie vatbaar zijn, is er in het eerste geval 
maar ruimte voor één: het maken van winst. Het is 
verheven tot het criterium voor alles en allen, waar
bij inmiddels zelfs kleuterleidsters en bejaardenver
zorgers tot een kostenbesparende vermeerdering 
van hun output worden geprest. Het moge bijna te 
idioot voor woorden lijken, maar een poging tot be
scheiden aanpassing van hun lage salarissen is een 
tijdje terug eens openlijk door een representant van 
het beursspeculantendom afgewezen met het argu
ment dat dan eerst hun productiviteit maar eens 
moest worden vergroot. Hoezeer de democratie als 
vanzelfsprekend aan de economie wordt opge
offerd, maken de vele klachten vanuithet bedrijfsle
ven over een stroperige overheid en langdurige in
spraakverplichtingen duidelijk, die zoveel voortva
rende handelsgeest in de kiem zouden smoren. Het 
is een aandrang tot haast waardoor de bevolking haar 
fundamentele recht over haar eigen toekomst te be
slissen wordt ontzegd . 

De politicus wordt zo niet langer meer gezien als 
vormgever van de samenleving op grond van een 
mandaat van zijn kiezers. Hij is verworden tot een 
technocraat, tot een bureaucratisch begeleider van 
processen waarover hij inhoudelijk niets meer te 
zeggen heeft, en waarvan de doelrichting niet meer 

in het parlement, maar in de hoogste etages van de 
kantoortorens van internationale ondernemingen 
en door deskundigen beheerste (semi-)gouverne
mentele roega-organisaties wordt bepaald. Over het 
doel denkt de politicus niet meer na; dat is al van te 
voren als vaststaand gegeven. Hem rest slechts om er 
zorg voor te dragen, dat dit doel met zo min moge
lijk brokken onderweg wordt bereikt. 

De fictie van het alsemeen belans 
Deze depolitisering hangt mede samen met de mis
vatting dat er zoiets als een objectief algemeen be
lang bestaat, onafhankelijk van elke ideologie. Alsof 
het mogelijk is om, zonder een zich in politieke ba
sisopvattingen vertalend moreel waardenpatroon, 
tegen elkaar af te wegen, wat meer stimulering ver
dient: een groter vliegveld of een rustiger zondag, 
een hoger salaris of een hechter gezinsleven, de ma
teriële rijkdom van de auto van de zaak of de geeste
lijke rijkdom van een goed gesprek, meer economi
sche dynamiek of meer menselijke solidariteit. 

Er bestaat niet alleen niet iets als een objectief de
finieerbaar algemeen belang, er bestaat überhaupt 
niet iets als een algemeen belang, dat ieders belang 
dekt. Er valt op grond van een neutrale notie van 'al
gemeen belang' geen uitspraak over de juiste inko
mensverhoudingen te doen zonder dat deze notie 
zijn politieke neutraliteit verliest: een oordeel over 
de vraag, hoeveel maatschappelijke ongelijkheid 
wenselijk of acceptabel is, valt niet objectief vast te 
stellen, is per definitie partijdig, en kan slechts op 
grond van morele en ideologische, niet van rationele 
uitgangspunten worden gegeven - tenzij men mis
schien daarin de kans op opstand, revolutie of eigen
richting verdisconteert. 

De fictie van het algemeen belang vindt vooral 
veel aanhang in de kringen van de vvo, waar men 
van nature al de neiging heeft om het eigen belang 
met dat van de gemeenschap als geheel gelijk te stel
len. Het is ook in het belang van U als minder ver
dienende, dat juist wij zovèèl verdienen - daar komt 
de kern van de politieke boodschap toch keer op 
keer op neer. Op deze manier kan het hele verde
lingsvraagstuk als nonexistent onder tafel worden 
geveegd. Door een bepaalde oplossing als de enig 
verstandige en de enige die goed is voor allen te pre
senteren, wordt het maatschappelijk conflict ont
kend. Niet toevallig staan groeperingen die onder de 
noemer 'Partij Algemeen Bela,ng' de laatste decennia 
aan gemeenteraadsverkiezingen plachten mee te 
doen in de praktijk dicht bij onze nationale conser-
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vatief-überale partij. In de ogen van de midden
stand, van wier aanbang zulke clubs het moeten heb
ben, loopt de inhoud van het wenselijke beleid im
mers welhaast per defmitie met de inhoud van de 
eigen winkelkassa parallel. 

Wienel kent neen twijfel 
Dat het idee van een nationaal kabinet twintig jaar 
geleden dan ook juist bij de toenmalige leider van de 
vvDopgeld deed, ligt in het directe verlengde hier
van. Ook daarachter is de gedachte in wezen apoli
tiek . Hans Wiegel kan zich eigenlijk zijn hele leven al 
niet voorstellen dat er fatsoenlijke mensen zouden 
kunnen zijn die anders over de dingen denken dan 
hij. Dat niemand hem de afgelopen dertig jaar op 
enige diepere gedachte heeft kunnen betrappen, 
verbaast derhalve niet. Dat hij vindt wat hij vindt, 
spreekt voor hem, net als voor veel van zijn geest
verwanten, eigenlijk zozeer vanzelf, dat hij zich al 
tijd oprecht lijkt te verwonderen warmeer blijkt dat 
niet iedereen dat ook vindt. Wiegel kent geen twij 
fel. Een gelukkig mens. 

Dat er in de samenleving reële belangentegen
stellingen zouden kunnen bestaan, en daarmee legi
tieme belangenconflicten waarvoor een oplossing 
moet worden gevonden; dat het bestaan van belan
genconflicten tot bepaalde politieke stellingnames 
kan leiden; dat de politieke stellingname van kiezers 
voor een belangrijk deel voortvloeit uit hun levens
overtuiging in samenhang met hun sociaal-economi
sche achtergrond en omstandigheden - het lijkt hem 
ten enen male te ontgaan. Voor hem zijn de voorhan
den machtsverhoudingen welhaast per definitie 
goed omdat ze zijn als ze zijn, en hij ziet het als zijn 
taak om deze als natuurlijk beschouwde orde zoveel 
mogelijk tegenover haar belagers te handhaven. Dit 
resulteert in een uiterst beperkte opvatting van po
litiek, wat natuurlijk sowieso al goed past bij de libe
rale reflex om de rol van de overheid voortdurend te 
beperken . Waar voor een gestaalde communist bijna 
alles als politiek gold, omdat de bestaande machts
verhoudingen zich op alle terreinen van het maat
schappelijk leven deden gevoelen, daar is eigenlijk in 
de ogen van een rechtse liberaal een staking geen po
litieke actie, maar een subversieve daad. Voor hem 
was Den Uyl indertijd geen politieke tegenstander, 
maar een moderne struikrover. Deze apolitieke 
geesteshouding ging vervolgens gepaard' met een 
beroep op de zwijgende meerderheid, oftewel Wie
gels fameuze De-Mensen-In-Het-Land, die bij ver
kiezingen evenwel slechts vijftien procent van het 

electoraat bleken uit te maken en alleen in zeer spe
cifieke sociaal-economische enclaves wel eens de 
vijftin procent konden benaderen, zodat zij toch wel 
in hoge mate moeten zijn samengevallen met een 
zeer bepaalde bevolkingsgroep met behoudende op
vattingen. 

Dat men er die behoudende opvattingen op na 
houdt is in een democratie natuurlijk volstrekt legi
tiem, maar dat geldt voor tegenovergestelde opvat
tingen ook, en het gaat daarom wat ver om die me
ning als de enig denkbaar verstandige aan de rest van 
de mensheid op te dringen, en de politieke vertaling 
van de eigen benepenheid gelijk te stellen aan Het 
Algemeen Belang. Wie in het politieke debat geen 
ruimte voor een tegenovergestelde visie wenst te 
laten, wenst in feite geen politiek debat. Dat wenste 
het grootste deel van de VVD in feite jarenlang ook 
niet. Het is vermoedelijk om die reden dat een poli
tiek dier als Bolkestein, naar verluidt, in zijn vrien
den- en kennissenkring meer sociaal-democraten 
dan eigen partijgenoten telt. Hij kan in beginsel na
melijk met ze van gedachten wisselen. 

Het aevaar van pmsmatisme 
Deze apoliti eke geestesgesteldheid van een groot 
deel van de v v D vindt in het huidige kabinet een be
langrijke bondgenoot in het kleurloze pragmatisme 
datD66tot haar leidraad heeft gelèozen, haar recente 
in grote geestelijke nood opgeplakte sociaal-liberale 
label ten spijt. Het is, qua visie op het wezen van de 
politiek, in feite een andere variant op het idee van 
het algemeen belang. Weliswaar valt bij haar de be
staande orde niet a priori met de wenselijke orde 
samen, maar daartegenover staat dat men bij D66 
nog sterker uitgaat van het idee dat er voor alle pro
blemen één objectief beste oplossing te vinden zou 
zijn, ongeacht politieke uitgangspunten of kleur. 
Niet voor niets verkondigen haar voorlieden stelsel
matig dat (vooral) sociaal-democraten en christen
democraten er een verouderde wereldbeschouwins op 
na houden en dat het hebben van zulk een ideologie 
niet meer van deze tijd zou zijn. 

Het is deze zogenaamd 'rationele', maar in feite 
technocratische benadering van de politiek, die, als 
zij daadwerkelijk overal ingang zal vinden, het wezen 
van de democratie de das om zal doen. Met haar na
druk op pragmatisme worden door D66 doel en 
middelen met elkaar verward. Dat men pragmatisch 
handelt zegt namelijk nog niets over de kwaliteit van 
het doel. Pragmatisch kan men slechts zijn in de 
keuze voor de middelen om een reeds gesteld doel te 
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bereiken, de vaststelling van het doel zelf onttrekt 
zich daaraan. Pragmatisme geeft zo geen bruikbaar 
handvat om over de juistheid van een bepaalde poli
tieke keuze te kunnen oordelen. Pragmatisme is in 
dat opzichtdeN ederlandse pendant van de beruchte 
Pruisische Pflicht: een typische Sekundärtuaend, die, 
als zij tot primaire doelstelling wordt verheven, 
soms rampzalige gevolgen met zich mee kan bren
gen, zodra enig boven dit pragmatisme uitrijzend 
normbesef ontbreekt. 

Nu wordt ook het morele gehalte van o66 uiter
aard voldoende door van sociaal- en christendemo
craten overerfde fatsoensnormen bepaald, om haar 
voor al te grote misstappen te behoeden. Maar dat 
de principiële richtingloosheid, waartoe het prag
matisme, indien tot principe verheven, leidt, ook 
thans vragen oproept, staat buiten kijf. Wijers ging 
als minister van Economische Zaken ongetwijfeld 
zeer pragmatisch te werk, en werd om die reden 
door vriend en bedrijfsleven voortdurend geroemd. 
Maar is zijn doelstelling, zoveel mogelijk handel en 
economische groei, wel op elk moment de juiste? 
Die staat niet eens meer ter discussie, ook al kan zij 
ten koste gaan van de arbeidsvreugde, de gezond
heid, de levensrust of het milieu. 

De vraag waaraan wij meer waarde moeten hech
ten, onttrekt zich namelijk per defmitie aan het ver
stand. Zij is niet rationeel te bepalen, en daarom 
geeft het pragmatisme als politieke levenshouding 
op deze vraag ook geen antwoord. Dat kan slechts 
een samenhangend stelsel van ideeën en opvattin
gen, van normen en waarden doen, op grond waar
van zich politieke prioriteiten laten formuleren, die 
te vatten zijn in een politiek programma dat enige 
consistentie vertoont zodat men niet stuurloos tus
sen alle verlokkingen van de moderne consumptie
maatschappij door het beleidsuniversum dwaalt. 
Zo'n noodzakelijk samenhangend stelsel van ideeën 
en opvattingen noemen we een ideologie - iets 
waarvan o66 nu juist stelt bewust afstand te hebben 
gedaan. Want zelfs het sociaal-liberale etiket dat zij 
nu op haar doelstellingen heeft geplakt, mag, zo 
wordt keer op keer uitdrukkelijk harerzijds bijge
voegd, vooral niet begrepen worden als een ideolo
gie. Vooral bij Van Mierlo kroop hier het bloed waar 
het niet gaan kan, en het geworstel met haar geeste
lijke plaatsbepaling - in woord tégen het bestel en de 
polariteit van liberalisme en socialisme, maar in daad 
mét het bestel en er gewoon zwalkend tussenin - is 
bij o66 gelijk aan een vorm van politieke schizo
frenie. 

Het is een misvatting om te menen dat politieke 
grondkeuzes, waar het de vaststelling van het doel 
betreft, puur rationeel zouden kunnen zijn, en zich 
met behulp van enkel deskundigheid alleen zouden 
laten bepalen. Zou het niet heel misschien gewoon 
zo zijn dat ook twee deskundigen bij de be
antwoording van een bepaald maatschappelijk 
vraagstuk toch tot twee verschillende verstandige 
conclusies zouden kunnen komen op grond van ver
schillende politieke prioriteiten, waarbij zich het 
oordeel over de onderlinge waardeverhouding van 
die prioriteiten aan de ratio onttrekt? Of men voor 
meer geld of voor meer tijd moet kiezen is een men
tale, soms morele kwestie, een kwestie van persoon
lijke instelling en per definitie nonrationele waar
den. Wat vindt men belangrijker voor zijn levensge
luk?Voor de één is dat tien kilo kaviaar, voor de ander 
tien kilo Thomas Mann. Dat sommigen vinden, dat 
het laatste toch waardevoller is dan het eerste, stoelt 
daarbij op opvattingen die zich aan zakelijke af
wegingen onttrekken. Voor sommigen is juist dat 
laatste een essentieel pluspunt, een wezenlijke ver
rijking van het Aardse bestaan. Voor een ander daar
entegen, zoals wijlen vvo-voorman Geertsema, is 
literatuur zonde van zijn tijd. 

De automatische gelijkstelling van Goed & Groei 
is, anders dan de adepten van de economische ex
pansie menen, daarmee niet vanzelfsprekend. Wie in 
die veronderstelling verkeert, hanteert slechts een 
volstrekt materialistisch waardenpatroon, dat ech
ter geenszins per definitie in het goede leven resul
teert, want dat bestaat niet bij voorbaat bij brood al
leen. Het feit, dat een dergelijk op economisch 
gewin gericht beleid economisch succesvol is, is 
daarvoor geen argument. Een dergelijke redenering 
vormt een tautologie. Succes is geen morele cate
gorie. 

Kenmerkend voor de pragmatische geloofsleer, 
zoals thans onder invloed van o66 algemeen bele
den, is dat beleidsvoornemens niet meer op hun in
houd, maar slechts op hun financiële en organisato
rische consequenties worden beoordeeld, en dat de 
hele politiek zich daarop toespitst. Kenmerkend 
daarvoor is eveneens de nadruk die o66 legt op de 
juiste procedures, die zij zelfs vanaf de aanvang tot 
hoofdpunt van haar programma heeft verheven: het 
referendum, de gekozen burgemeester, het distric
tenstelsel enzovoort. Zij gelden zelfs als de 'kroonju
welen' van de partij. Geen ZÎflnÎg sociaal-democraat 
of christen-democraat daarentegen zou ooit derge
lijke instrumentele programpunten tot de essentie 
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van het eigen gedachtengoed verklaren. De kernge
dachte van een politieke beweging dient immers be
trekking te hebben op de aard van de samenleving, 
niet op de structuur van de staat; deze hoort daarvan 
slechts een afgeleide te zijn, een middel, niet het 
doel. Referenda en andere kiesstelsels mogen dan 
misschien - best heel nuttige instrumenten wezen 
voor een verbetering van ons democratisch bestel, 
maar over de inhoud van de koers die de maatschap
pij zou moeten varen zegt het allemaal helemaal 
niets. De gemiddelde kiezer ligt er ook terecht niet 
geweldig wakker van. Werk, inkomen en gezond
heid gaan nog altijd voor. 

De enige grote partij waar op dit moment ook 
over het doel zélf nog enigszins wordt nagedacht, 
verenigt de christen-democratie, de politieke stro
ming die Nederland een eeuw lang regeerde onder 
het motto: Looft den Heer, maar niet al te zeer. Al
leen in die kring worden nog daadwerkelijk zinnige 
vragen gesteld- wat overigens niet wil zeggen, dat 
vervolgens ook de antwoorden altijd even zinnig zijn. 
Een poging in deze richting in de VVD vanuit deTel
dersstichting is zeer snel afgekapt, omdat voor de 
Veronicavleugel elke diepere gedachte bij het gulzig 
consumeren van de economische groei en andere 
genoegens des levens alleen maar stoort . Dit maakt 
voor de PvdA hetcDAfeitelijk tot de enige interes
sante inhoudelijke gesprekspartner én tegenstander 
van niveau op dit moment. VVD en D66 hebben ons 
intellectueel en ideologisch niet veel te bieden, waar 
het om de politieke vormgeving van de samenleving 
gaat. 

Leve de aeestelijke inertie 

Het is dan ook niet toevallig, dat de depolitisering 
van de Nederlandse politiek zijn climax heeft be
reikt in een kabinet waarin het liberale element mid
dels VVD en D66 zo sterk de toon aangeeft, en 
de PvdA, door de tijdgeest gehypnotiseerd, wegens 
gebrek aan intellectuele durf en innerlijke consis
tentie gedachteloos met de hoofdstroom meehob
belt. Daarbij komt het toenemende aantal zwevende 
kiezers en- met het trauma van de overwin.ningsne
derlagen van 1977 en 1986 voor de geest - de nood-

zaak om voor de steeds verder groeiende, electoraal 
cruciale middenklasse aantrekkelijk te blijven, zodat 
men liever van al te geprononceerde uitspraken met 
fiscale consequenties voor deze middenklasse af wil 
zien. Uitspraken bijvoorbeeld die hypotheekrente
gevoelige tenen nodeloze kwetsuren zouden kunnen 
bezorgen, en de teenbezitters in de armen van de 
tegenpartij zouden kunnen jagen. 

In dat opzicht waren het immers ooit vooral de 
sociaal-democraten, die met het doen van gepro
nonceerde uitspraken met fiscale consequenties via 
de introductie van de klassenstrijd onbedoeld het 
belang van het besef van het bestaan van maatschap
pelijke tegenstellingen voor de levensvatbaarheid 
van de democratie centraal hebben gesteld. Moge de 
tegenstelling tussen arm en rijk met de opkomst van 
de verzorgingsstaat veel aan betekenis hebben inge
boet, doordat er onderwijl veel tegenstellingen -
zoals economie versus ecologie - bijgekomen zijn 
die dwars door de oude scheidslijnen tussen werkge
vers en werknemers heenlopen, verdwenen is zij 
niet. Hetzelfde geldt voor veel andere botsingen van 
belangen die onze samenleving kenmerkt. En daar
mee is ook de relevantie van het bestaan van maat
schappelijke tegenstellingen voor de politiek nog 
niet verdwenen. 

Juist van sociaal-democraten zou men mogen 
verwachten, dat zij deze onderkeimen in plaats van 
ontkennen, zoals de afgelopen jaren door de PvdA
leiding terwille van de paarse vrede te vaak is 
gebeurd. Waar het bij de VVD Bolkestein als partij
leider was, die op discussie aanstuurde, terwijl de 
achterban gezelligheid wilde, daar is het bij de PvdA 
de partijtop - de premier vooraan - die omwille van 
de politieke rust en het regeergemak de laatste jaren 
aan geestelijke inertie de voorkeur heeft gegeven, 
terwijl juist - de electorale groei van GroenLinks en 
de Socialistische Partij bewijzen het - het kader met 
de kiezer naar minder 'beleid' en naar meer visie 
snakt. En daarin ligt ook voor de PvdA, wil zij in 
plaats van haar boekhoudersmentaliteit haar be
staansrecht behouden, in de toekomst haar hoofd
taak ten aanzien van het recht doen aan het wezen 
van politiek. 
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