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kan men van daaruit iets over het onbehagen in
de politiek zeggen? Hier wil ik de omgekeerde
weg bewandelen door op de aanbodzijde in te
gaan. Hoe ziet de dynamiek van het politieke be-
drijf eruit en in hoeverre kan men van daaruit
iets zeggen over het onbehagen bij de burgers?

Deze benadering vereist dat het politieke be-
drijf niet als een monoliet wordt opgevat.
Daarom zal ik onderscheid maken tussen drie ni-
veaus waarop burgers met het aanbod in de poli-
tiek geconfronteerd worden. Ik geef eerst mijn
indrukken van de laatste verkiezingscampagne
voor de Tweede Kamer weer. Vervolgens zeg ik
iets over de huidige situatie in het parlement. En
ten slotte sta ik stil bij de bekende problematiek
op het vlak van de gezondheidszorg, het onder-
wijs en de openbare veiligheid. Deze volgorde is
op het eerste oog een logische. Politiek begint
immers met het kiezen van vertegenwoordigers
die vervolgens een regering vormen en een be-
leid vaststellen, waarna dat beleid ten uitvoer
wordt gelegd. 

Maar ik voeg er onmiddellijk aan toe dat deze
logica bedrieglijk is en geen zicht op de werke-
lijke gang van zaken biedt. Zelf denk ik dat deze
drie fasen van het politieke proces ¬ verkiezin-
gen, besluitvorming en beleidspraktijk ¬ steeds
verder uit elkaar groeien en zelfs tegen elkaar in-
werken. In feite verwijzen zij naar heel verschil-
lende werelden die elk hun eigen rationaliteit en

Het contrast tussen de verkiezingsuitslagen van
mei 2002 en januari 2003 heeft enige verwarring
met zich meegebracht. Waar was het onheilspel-
lende klimaat dat in 2002 de campagne tekende
gebleven? En waar bleef het onbehagen in de po-
litiek dat destijds zo onbeschaamd naar voren
trad? Waren de noodlottige gebeurtenissen uit
2002 dan toch niet meer dan een storm in een
glas water? Of is er nog altijd sprake van een na-
tionaal chagrijn maar nam het deze keer een an-
dere vorm aan?

Ik probeer deze vragen over politiek onbeha-
gen hier op een andere manier te beantwoorden,
dan ik eerder deed in mijn onderzoek ten be-
hoeve van de wrr dat onder de titel Mondiger of
moeilijker. Een studie naar de politieke habitus van
hedendaagse burgers verschenen is. Daarin wordt
de zaak uitdrukkelijk van onderop belicht. Ik
maak onderscheid tussen drie groepen van bur-
gers die zeer verschillend tegen het proces van
modernisering aankijken. Zij hebben ook heel
verschillende opvattingen over democratie of
politiek en brengen hun ongenoegen op een ei-
gen wijze tot uitdrukking. Die studie richt zich
als het ware op de vraagzijde. Welke opvattingen
of vragen leven er bij de burgers en in hoeverre
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slag om informatie en primeurs. Er kan steeds
minder tijd aan een onderwerp besteed worden.
Elke uitspraak van een politicus roept een veel-
voud aan reacties op, niet alleen bij journalisten
en publiek maar ook bij andere politici. Die ge-
ven uiteraard hun commentaar, wat zelf weer
commentaar oproept etc. etc. Op die manier
komt in korte tijd een lawine aan berichten los
die al snel een eigen leven leidt. Het is voor jour-
nalisten en politici onmogelijk om daar niet aan
mee te doen. Dat geldt onder normale omstan-
digheden en a fortiori in verkiezingstijd. In de af-
gelopen campagne werd dat onder meer geïl-
lustreerd door het succes van Wouter Bos. Al me-
teen na afloop van het eerste televisiedebat op
RTL4 riepen de aanwezige journalisten hem tot
winnaar uit. Bij de eerstvolgende peiling bleek
Bos maar liefst 5 zetels te winnen. Dat was op-
merkelijk nieuws met als gevolg dat alle media
zich op Wouter Bos stortten. Hetgeen nóg meer
nieuws betekende met als gevolg dat zijn voor-
naamste rivaal geleidelijk in het defensief ge-
drongen werd. Met andere woorden: de toegeno-
men intensiteit van de nieuwsvoorziening
brengt gemakkelijk een zichzelf versterkende cy-
clus mee waarbij nieuws automatisch nog meer
nieuws voortbrengt en de betrokken lijsttrekker
in een opwaartse spiraal belandt. Overigens kan
hetzelfde proces zich ook in neerwaartse rich-
ting voltrekken zoals de onfortuinlijke Melkert
ondervonden heeft. Maar dat doet aan de aard
van deze dynamiek niet zoveel af.

politiek theater

Een tweede tendens is het toegenomen gewicht
van televisie bij verkiezingen. Dat valt niet sa-
men met de vorige ontwikkeling. Het gaat bij
televisie niet alleen om nieuws, maar om nieuws
dat een spectaculaire vorm krijgt. Alle informatie
die op televisie verschijnt neemt een dramati-
sche, meeslepende en indrukwekkende vorm
aan, aldus mediahistoricus  Frank van Vree.
Henk Hofland signaleert hetzelfde en zegt: dank-
zij televisie nemen wij de lijsttrekkers in hun
grandeur en hun misère waar. De camera geeft

dynamiek kennen. Dat levert zowel politieke als
wetenschappelijke problemen op die ik aan het
einde van deze beschouwing kort wil aanstip-
pen. De hoofdmoot van mijn bijdrage bestaat
echter uit een beschrijving van deze werelden en
de vraag in hoeverre zij wellicht een bron van on-
behagen zijn.

stuifzand en verkiezingen

Over de aanloop naar de Tweede Kamerverkie-
zingen van 22 januari jongstleden bestaat een
brede overeenstemming. Vrijwel iedereen vindt
dat het een heldere en spannende campagne was.
De lijsttrekkers zochten telkens de confrontatie
op en verwoordden duidelijke standpunten. Er
werden geen onderwerpen taboe verklaard en de
tegenstander werd niet gedemoniseerd of uitge-
maakt voor rotte vis. Het publiek genoot ervan
en veel programma’s over de verkiezingen haal-
den hoge kijkcijfers. Met andere woorden: een
voorbeeldige campagne die veel goed maakte
van alles wat er mis ging in het voorjaar van
2002. Toch hadden diverse waarnemers ook zor-
gen. Ze wezen op het onvoorspelbare karakter
van kiesgedrag, op het grillige verloop van pei-
lingen en op de overdreven aandacht voor het
persoonlijk optreden van lijsttrekkers. De kie-
zersgunst vertoonde forse golfbewegingen. Par-
tijen die twee weken vóór de verkiezingen nog
opmerkelijke winst boekten, zagen daarvan in
de uitslag niets terug. De socioloog Kees Schuyt
bracht zijn zorgen treffend onder woorden toen
hij schreef: ‘De Nederlandse kiezers lijken wel
stuifzand. Ze waaien met het geringste zuchtje
wind alle kanten op...’ . Die zorg over vluchtig
kiesgedrag roept ook nieuwe vragen op. Waar
komt die vluchtigheid vandaan en welke gevol-
gen heeft ze? Ik noem drie ontwikkelingen die
relevant lijken.

Om te beginnen hebben we te maken met een
forse intensivering van de nieuwsgaring. Het
tempo waarin nieuws wordt gemaakt is de afge-
lopen decennia enorm verhoogd. Zowel de hoe-
veelheid zendtijd als het aantal zenders werd uit-
gebreid. Er woedt een permanente concurrentie-
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cente campagne sterk af van de manier waarop
alles pakweg dertig jaar geleden in zijn werk
ging. Puur formeel is er weinig veranderd en ver-
loopt het kiezen van politieke leiders volgens
een oud stramien. Maar in werkelijkheid ver-
toont de campagne een moderne dynamiek.
Door de snelheid waarmee het nieuws rouleert,
door de dramatische aspecten van een televisie-
optreden en door de prominente rol van peilin-
gen verliest het politieke programma van een

partij veel van haar betekenis. In plaats daarvan
richt alle aandacht zich op de persoon van de po-
liticus. Alleen hij of zij is voldoende flexibel om
te reageren als de rivaliserende partij een andere
tactiek inzet. Er wordt ook veel indringender
naar hem of naar haar gekeken. Het publiek weet
inmiddels dat een mooi programma niet vol-
doende is. Het gaat evengoed om de vraag wie dat
programma realiseert en op welke wijze dat ge-
beurt. En dus krijgen allerlei persoonlijke deug-
den als betrouwbaarheid, eerlijkheid of open-
heid een groot gewicht. Men kan het betreuren
dat vragen met betrekking tot imago of persoon-
lijke stijl de politieke inhoud naar de achter-
grond dringen. Maar we mogen niet vergeten
dat een dergelijke verschuiving zich evengoed
buiten de politiek voordoet. Zowel in het be-
drijfsleven als in het privé-leven hangt het wel-
slagen van een project in hoge mate van iemands
persoonlijke inzet en individuele kwaliteiten af.
Waarom zou dat in de politiek dan anders zijn?
Dat is nu eenmaal de manier waarop moderne
burgers met elkaar optrekken.

een anatomische les van het gezicht. De kleinste
aarzelingen of zenuwtrekken, die we over het
hoofd zien tijdens een gewoon gesprek, worden
in de studio op genadeloze wijze aan het licht ge-
bracht. Een en ander verhoogt de amusements-
waarde van het politieke optreden. Ook in dat
opzicht kan men de recente verkiezingen ge-
slaagd noemen. Tijdens de vorige campagne
speelde Fortuyn het spel met verve terwijl de
meeste andere politici de spelregels niet door
hadden. Daarvan was in de laatste campagne
niets te bekennen. Er werd volop aan debat ge-
daan en dat leverde vaak boeiend politiek theater
op. Daar kwam bij dat we de strijd nu ook bij de
publieke omroep konden volgen, waarmee het
monopolie op politiek amusement niet langer
bij de commerciëlen lag. Het feit dat beide soor-
ten omroep in deze tegen elkaar opboden,
zorgde ervoor dat de campagne sterker dan ooit
tot een televisiedrama uitgroeide.

Een derde tendens is het gewicht van de opi-
niepeilingen. Dat is niets nieuws ¬ peilingen
zijn sinds jaar en dag van groot belang ¬ maar
het lijkt erop dat ze het kiesgedrag in de loop der
jaren steeds sterker beïnvloeden. In elk geval
hebben ze in de recente verkiezingen een cruci-
ale rol gespeeld. Deels omdat zich een nek-aan-
nek-race tussen het cda en de PvdA voltrok.
Deels omdat de peilingen door verschillende bu-
reaus verzorgd werden. Daardoor waren we niet
alleen getuige van een strijd op politiek gebied
maar ook van een strijd met betrekking tot de
vraag welk bureau de beste peiling had. Deels
omdat er een forse groep van zwevende kiezers
was die zich niet zozeer door een eigen voorkeur
liet leiden maar door de strategische vraag wie
straks het grootste wordt en welke gevolgen dat
voor de regeringscoalitie heeft. Dat zijn op zich-
zelf allemaal heel legitieme beweegredenen
maar het gevolg is wel dat de campagne sterk in
het teken staat van peilingen. Deze invloed was
zelfs zo groot dat de PvdA de presentatie van haar
kandidaat voor het premierschap afhankelijk
maakte van de vraag hoe de partij er op een zeker
moment in de peilingen voor stond.

Door deze drie ontwikkelingen week de re-

De drie fasen van het politieke
proces ¬ verkiezingen,
besluitvorming en beleids-
praktijk ¬ groeien steeds
verder uit elkaar en werken
zelfs tegen elkaar in
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stemmen zijn vermoedelijk afkomstig van een
allochtone achterban. Tot voor kort namen de
migranten maar in beperkte mate deel aan de
verkiezingen. Nu de druk sinds 11 september en
de gebeurtenissen van vorige jaar voelbaar toe-
genomen is, zullen veel migranten de sociaal-de-
mocratie als hun beschermer zien. Niettemin is
duidelijk dat de meeste kiezers gewoon rechts
gestemd hebben. cda, vvd, lpf en klein rechts
kunnen samen op een meerderheid van het elec-
toraat rekenen. Ofschoon de lpf een groot aantal
zetels moest inleveren, kan men niet zeggen dat
de partij ruziënd ten onderging. Meerdere waar-
nemers zien de lpf nog een aantal rondes mee-
spelen. Dat vormt met name een probleem voor
de vvd die vele decennia geen serieuze concur-
rent ter rechterzijde had. Ze moet nu rekening
houden met een partij die nogal wat aantrek-
kingskracht op behoudende en relatief laag ge-
schoolde kiezers heeft. Ten slotte laat deze uit-
slag een glorieuze wederopstanding van het poli-
tieke midden zien. Dat is vooral vervelend voor
Groenlinks en de sp die relatief veel kiezers aan
Wouter Bos zijn kwijtgeraakt. Als we het electo-
raal zieltogende d66 even buiten beschouwing
laten, dan tekent zich een soort normaalverde-
ling af waarbij de twee grootste partijen in het
midden staan terwijl zich links en rechts van hen
een paar kleine concurrenten opstellen. Tot zo-
ver de cijfers. De grote vraag blijft uiteraard: is
deze uitslag nu een blijk van onvrede? Of zal het
kabinet dat hieruit uiteindelijk voortvloeit het
eventuele onbehagen versterken? Ik leg drie
interpretaties aan u voor.

betrokkenheid en eerlijkheid

Om te beginnen zou men de huidige zetelverde-
ling als een manifestatie van de tijdgeest kunnen
zien. Enkele waarnemers hebben met name de
sterke positie van het cda als zodanig opgevat.
Het stond niet bij voorbaat vast dat Balkenende
zijn winst uit 2002 zou vasthouden. Ze was mede
een gevolg van het feit dat veel mensen toen uit
angst voor politieke instabiliteit hun stem aan
een betrouwbare partij gaven. Daarom had ik

Conclusie: ik denk niet dat de campagne een
voorname bron van onbehagen vormt. Ze stond
weliswaar in het teken van confrontatie en con-
flict maar dat is voor de burger geen bezwaar. In-
tegendeel, veel burgers stellen dat soort dyna-
miek juist zeer op prijs. Ze vinden het in elk geval
veel beter dan een campagne waarin tegenstel-
lingen geminimaliseerd worden en klemmende
problemen onbespreekbaar zijn. Maar waar zou
het onbehagen dan uit voortkomen? Laten we
eens kijken hoe het met de situatie in het parle-
ment en de vorming van een regering staat.

drijfzand en parlement

Daarmee stuiten we op een tweede laag in onze
politieke morfologie. Het is een laag die minder
veranderingen kent en uitgesproken absorbe-
rend reageert. Je zou haar nog het beste als een
soort van drijfzand kunnen opvatten. Men
denke aan de eigenaardigheden van de parle-
mentaire politiek in Nederland met zijn vaak in-
gewikkelde processen van coalitievorming,
onderhandelen, het sluiten van een compromis
en het bewandelen van de gulden middenweg.
Deze processen bepalen niet alleen de formatie
van een kabinet maar ook de wijze waarop beleid
gevormd wordt en het functioneren van de
volksvertegenwoordiging. We hebben zojuist
dat proces weer mogen meemaken en de combi-
natie van PvdA en cda verruild zien worden voor
die van cda, vvd en d66. Dat leverde een boei-
end schaakspel op voor politieke waarnemers,
maar wat maakt het voor de burgers uit? De pro-
grammatische verschillen tussen de belangrijk-
ste partijen zijn niet erg groot en de marges
waarbinnen een kabinet van welke samenstel-
ling dan ook moet opereren zijn erg klein. 

Hoe ligt het parlementaire landschap er nu
bij? Ik beperk me tot een paar hoofdlijnen. Daar
is om te beginnen het wonderbaarlijke herstel
van de PvdA. Dat lijkt me in hoge mate een ver-
dienste van haar lijsttrekker. Wouter Bos liet
voortdurend weten dat hij naar de kiezers wilde
luisteren. Hij wist ook een groot aantal kiezers te
mobiliseren die vorig jaar niet meededen. Die
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tie aan het begin van de jaren 80 teruggekeerd.
De opstand der burgers kon blijkbaar in het be-
staande stelsel geabsorbeerd worden. Eerst door-
dat de lpf werd opgenomen in het kabinet en la-
ter doordat de overige partijen het geluid van de
lpf overnamen of althans erkend hebben. Mark
Kranenburg typeert de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar dan ook als reorganisatie van de
politiek, vergelijkbaar met een reorganisatie in
het bedrijfsleven. Weliswaar was een aantal ge-
dwongen ontslagen onvermijdelijk en kregen
sommige medewerkers een nieuwe functie op-
gelegd maar intussen bleef alles doordraaien.
Het is allemaal niet zo spannend als een revolu-
tie maar wel zo effectief. Een en ander illustreert
dat de verwijzing naar het drijfzand geen verge-
zochte beeldspraak is. Het parlementaire land-
schap kan zelfs de ongekende schok van vorig
jaar verwerken. Toen deed zich een even kort-
stondige als heftige beweging voor, maar vervol-
gens sluit de bodem zich en het lijkt alsof er
nooit iets voorgevallen is. Mocht de parlemen-
taire politiek al aanleiding geven tot onvrede,
dan is de ergste onrust toch voorbij. We zijn
terug bij het oerdegelijke driestromenland dat
soms een wat modderige indruk maakt maar op
langere termijn een grote stabiliteit vertoont.

En misschien is er nòg veel minder aan de
hand. De zojuist gegeven duiding veronderstelt
immers dat een groot deel van de Nederlandse
kiezers thuishoort bij één van de drie levensbe-
schouwelijke hoofdstromen en dat de onder-
linge verhouding van die stromen stabiel zou
zijn. Maar de feiten wijzen anders uit. Politieke
partijen en politici blijken nauwelijks geworteld
in de maatschappelijke realiteit. Want wie kie-
zen wij nu eigenlijk ? Het gaat bijna altijd om be-
roepspolitici die veelal bij de overheid werken of
in elk geval een bestuurlijke achtergrond heb-
ben. Ze zijn niet allemaal lid van dezelfde partij
maar de ideologische verschillen tussen die par-
tijen zijn miniem. Dat is de kiezers niet ontgaan
met als gevolg dat zij in grote getale aan het zwe-
ven zijn. Hun voorkeur wisselt snel en hun
keuze hangt niet langer van sociale kenmerken
zoals geloof en klasse af. Ten tijde van de verzui-

zelf wel verwacht dat het aantal cda-zetels onder
normale omstandigheden zou verminderen.
Maar de score bleef opvallend hoog en dat kan
nauwelijks uit een premierbonus voor Jan Peter
Balkenende verklaard worden. Als premier heeft
hij bepaald niet kunnen schitteren. Wel beli-
chaamt hij een aantal deugden waar kennelijk
veel behoefte aan bestaat zoals betrokkenheid en
eerlijkheid. Daarmee draagt hij wel degelijk iets
uit wat kenmerkend voor de tijdgeest lijkt. Er
doet zich een omslag in het politieke denken
voor waarbij diverse trends uit de jaren ‘80 en
‘90 in hun tegendeel omslaan. Na jarenlange
pleidooien voor globalisering neemt bij velen de
behoefte aan beschutting toe. Op vergelijkbare
wijze roept een trend als individualisering weer
het verlangen naar gemeenschap op. Deze poli-
tieke dialectiek komt ook tot uiting in een her-
waardering van de publieke zaak (nadat eerst al-
les in het teken van privatisering stond) of een
toegenomen aandacht voor waarden en normen
(die zich tegen het gedogen keert). Er is dus wel
iets aan de hand. Toch zou ik het begrip tijdgeest
niet graag voor een duiding van het politieke
landschap aanwenden en wel om twee redenen.
Ten eerste is het erg moeilijk om een dergelijke
begrip te operationaliseren voor empirisch
onderzoek. Ten tweede zal een eventuele veran-
dering van het geestelijk klimaat zich aan meer-
dere partijen opdringen. Het is dan ook geen toe-
val dat we termen als beschaving, publieke zaak,
betrokkenheid of burgerschap bij de meest uit-
eenlopende partijen aantreffen. Maar daaruit
laat zich niet veel afleiden. Het verklaart wellicht
waarom het hele politieke landschap een meer
conservatieve kleur aanneemt maar niet wat de
contouren van dat landschap zelf zijn.

Een tweede duiding is dat de verhoudingen
zich in Nederland met deze uitslag genormali-
seerd hebben. We stellen inderdaad vast dat de
huidige zetelverdeling een vertrouwde indruk
maakt. Er lijkt nog maar weinig over van de boos-
heid die in 2002 voor een afwijking van het gang-
bare patroon zorgde. De grote drie traditionele
partijen zijn weer terug op hun gebruikelijke na-
oorlogse niveau. Qua kamerzetels lijkt de situa-
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stromenland. En zelfs dat patroon zegt niet erg
veel omdat het nauwelijks in een maatschappe-
lijke realiteit geworteld is. Daarom geloof ik niet
dat het onbehagen van de burgers samenhangt
met datgene wat de politieke klasse hen op dit
niveau te bieden heeft. Ze nemen tegenover dat
aanbod een nogal laconieke houding aan. Ze
doen weliswaar hun plicht maar hebben verder
geen al te hoge verwachtingen. Om te begrijpen
wat hen stoort moeten we nog wat verder afda-
len.

rotsbodem en beleidspraktijk

En daarmee komen we dan eindelijk bij de kern
van de zaak. Ze houdt verband met het laagste en
minst aanzienlijke maar tevens meest problema-
tische niveau van politiek. Ik doel op de uitvoe-
ring van het beleid die in vele vormen van pu-
blieke dienstverlening vorm krijgt. Hier treffen
wij een hele reeks van zeer hardnekkige en speci-
fieke moeilijkheden aan. Ze bezorgen de burgers
in hun gewone leven veel overlast zonder dat de
Haagse politiek bij machte lijkt om die proble-
men te verhelpen. Ze betreffen de inmiddels
overbekende klachten op het gebied van opspo-
ring en openbare veiligheid, wachtlijsten in de
gezondheidszorg, de hoge uitval van leerlingen
in bepaalde sectoren van het onderwijs, de om-
vangrijke groep van wao-ers in ons land, de
puinhopen bij het openbaar vervoer etc. Met an-
dere woorden het gaat om allerlei problemen in
de publieke dienstverlening die maar niet wor-
den opgelost ondanks de aanzienlijke financiële
inspanningen die de overheid zich soms ge-
troost.

Ik wil hier niet uitweiden over de achtergron-
den van deze problematiek en zal me tot het alge-
mene patroon beperken. Op tal van terreinen
hebben burgers te lijden onder verkokering en
een gebrek aan afstemming. Ze worden van het
kastje naar de muur gestuurd. Er doen zich elk
jaar een paar grote en vele kleine rampen voor,
maar er is niemand die het heeft gedaan. Er vindt
overal stagnatie plaats, maar bestuurders en poli-
tici stappen zelden op. Professionals voelen zich

ling verwees de omvang en combinatie van poli-
tieke partijen nog naar een maatschappelijke re-
aliteit, maar dat is steeds minder het geval. De
politieke strijd blijkt steeds vaker een gevecht
dat op zichzelf staat. Daarbij treden wel win-
naars en verliezers op maar het is niet langer dui-
delijk waar dat voor staat. Veel kiezers willen dit
spel best meespelen en stellen zich strategisch
op. Ze spreken zich over de wenselijkheid of on-
wenselijkheid van een bepaalde regeringscoali-
tie uit, maar het is een illusie te geloven dat hun
betrokkenheid veel verder gaat. Een en ander re-
lativeert ook de crisis waarin de sociaal-democra-
tie volgens sommigen verkeert. Niet zonder
leedvermaak stelt de socioloog Van Doorn vast
dat de vele diepzinnige beschouwingen van het
afgelopen jaar over de sociaal-democratie volle-
dig overbodig zijn. Op gezette tijden maakt elk
grotere partij zo’n crisis door ¬ het cda kan er-
van meepraten ¬ maar ze groeit er na verloop
van tijd vanzelf over heen. Dat heeft minder te
maken met de vitaliteit van levensbeschouwe-
lijke stromingen dan met de semi-automatische
werking van het democratische proces. Heel wat
uitslagen komen uit een politieke homeostase
voort. Wat dat betreft zeggen de uitslagen vooral
iets over de werking van de politieke cultuur in
Nederland. Net zoals de politieke leiding in het
Oostblok steevast 98 procent van alle stemmen
kreeg en zoals de Amerikaanse verkiezingen op
een onwaarschijnlijk nauwkeurig evenwicht van
49,95 tegenover 50,05 procent van alle stemmen
uitliepen, speelt de dans in Nederland zich rond
het politieke midden af.

moreel en politiek conservatisme

Ik kan de laatste uitslag en de daaruit voortvloei-
ende parlementaire verhoudingen onmogelijk
als een uiting van onbehagen zien. Er tekent zich
wel een zeker moreel en politiek conservatisme
af, maar dat oefent op alle partijen invloed uit en
zegt weinig over de getalsverhoudingen waar
parlement en regering de komende jaren mee
van doen hebben. Die verhoudingen illustreren
vooral de opmerkelijke stabiliteit van het drie-
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ner etc. Dat leidt vroeg of laat tot ontmoedigde
professionals die met onvoldoende mankracht
én onvoldoende spankracht een toenemend aan-
tal ontevreden klanten moeten helpen. Onder-
zoek van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft
aangetoond dat dergelijke situaties overal in de
quartaire sector voorkomen. Ze doen zich even-
goed in het verpleeghuis voor als op middelbare
scholen, bij sociale diensten, bij de rechterlijke
macht, etc. Bijgevolg is er een wereld van verschil

tussen de fraaie beleidsplannen waar regering en
parlement mee bezig zijn en de moeizame prak-
tijk van alledag.

smalle en brede definitie 

Dit probleem raakt niet alleen de beroepskrach-
ten, maar ook de burgers die van hun diensten
gebruik maken. En dat zijn er nogal wat. Het mo-
derne bestaan is inmiddels sterk afhankelijk van
goed functionerende voorzieningen. Eventuele
tekorten in de publieke sector hebben dan ook
ingrijpende gevolgen voor het persoonlijk leven
van de burger. Dat is onmiskenbaar het geval op
het gebied van gezondheidszorg en veiligheid.
Wie een ernstige ziekte krijgt, door een ongeluk
getroffen is of slachtoffer wordt van een ge-
weldsdelict is in hoge mate aangewezen op hulp
van medische of politionele aard. Als de betrok-
ken instelling te langzaam reageert, bureaucrati-
sche obstakels kent of weinig aandacht voor haar
klanten heeft, roept dat grote boosheid op. Dat
geldt eveneens bij minder dramatische gebeurte-

belemmerd door een overmaat aan bureaucrati-
sche bemoeienis. Ze moeten zich verantwoorden
voor elk kwartier dat ze hun cliënten helpen. Er
circuleren inmiddels talloze voorstellen om dit
soort problemen aan te pakken maar ze hebben
zelden resultaat. Moest ik deze laag van het poli-
tieke landschap kenmerken dan zou ik zeggen
dat het niet om zandverstuivingen of drijfzand
gaat, maar om een even onbeweeglijke als
schrale rotsbodem. Het functioneren van veel in-
stellingen volgt eigen wetten die voor de burger
onnavolgbaar zijn en waar hij niets aan kan ver-
anderen. Het lijkt wel alsof de publieke dienst-
verlening in de greep van een massale incompe-
tentie is die zowel bestuurders als burgers en be-
roepskrachten tot feodale machteloosheid redu-
ceert.

Uit het feit dat deze machteloosheid vooral bij
de beleidsuitvoering voelbaar is, zou men kun-
nen afleiden dat ze niets met politiek te maken
heeft. Maar dat lijkt mij bepaald niet het geval. In
werkelijkheid heeft de politiek sterk bijgedragen
tot de problematiek waar de publieke dienstver-
lening momenteel mee kampt. Zowel de kwa-
liteit van organisaties als de arbeidsvreugde van
professionals zijn vanaf de jaren tachtig aange-
tast. Deels onder invloed van bezuinigingen
deels onder invloed van het streven naar een
meer bedrijfsmatige werkwijze, zijn veel pu-
blieke dienstverleners onder druk gezet. Op
korte termijn leidde dat tot een verhoging van
hun productiviteit, maar op langere termijn
bracht zij een vorm van roofbouw mee. Als ge-
volg daarvan kwam menige instelling in een
neerwaartse spiraal terecht waarbij toenemende
werkdruk en afnemende arbeidsvreugde elkaar
versterken. Dit proces van erosie begint vaak bij
het simpele feit dat bestaande vacatures niet ver-
vuld worden. Dat legt een zwaardere last op de
overige werknemers. Maar een hogere werkdruk
heeft ¬ juist omdat dienstverlening vaak een
intermenselijk karakter heeft ¬ al snel ave-
rechtse gevolgen zoals een hoog ziekteverzuim
of sterk personeelsverloop. Op den duur tast dit
proces de arbeidsmotivatie aan, gaat de sfeer op
het werk achteruit, worden klanten ontevrede-

Het lijkt wel alsof de publieke
dienstverlening in de greep
van een massale incompetentie
is die zowel bestuurders als
burgers en beroepskrachten tot
feodale machteloosheid reduceert
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den in die zin dat zij burgers en professionals
meer vrijheid geeft bij het realiseren van beleids-
doelen. De voornaamste problemen in Neder-
land vloeien voort uit een slechte organisatie van
de uitvoering. Dat proces wordt in hoge mate ge-
frustreerd doordat er onvoldoende ruimte is
voor eigen inzichten en initiatief. De politieke
aansturing is hoofdzakelijk gericht op manage-
ment in de zin van beheersing, op het uitoefenen
van controle, het vermijden van risico’s, het
waarborgen van continuïteit, het voorkomen
van verrassingen. Op die manier houden be-
stuurders en managers de uitvoerders van hun
eigenlijke werk af. Toch zijn het vooral de uit-
voerders die weten wat de praktische problemen
zijn. Daarom moet men de professionals ¬ poli-
tieagenten, onderwijzers, verplegend of medisch
personeel ¬ meer armslag geven om naar eer en
geweten hun vak uit te oefenen. Maar tegelijker-
tijd zou de overheid vaker moeten optreden zo-
dra ze constateert dat burgers, professionals of
instellingen hun werk niet doen. Op dàt gebied
heeft de overheid de laatste jaren juist heel wei-
nig activiteiten aan de dag gelegd. Wat dat be-
treft is een verbetering van het toezicht beslist
noodzakelijk. De gebeurtenissen in Enschede en
Volendam staan niet op zich en het publiek weet
donders goed dat er maar één instantie is die het
naleven van gedragsregels daadwerkelijk kan af-
dwingen. Meer vrijheid, strenger toezicht ¬ dat
zou volgens mij een modern antwoord op het
onbehagen van burgers moeten zijn.

drie werelden

Ik heb in vogelvlucht drie heel verschillende
aardlagen van de Nederlandse politiek verkend.
Het zijn eigenlijk aparte werelden die in naam
wel met elkaar verbonden zijn maar in werke-
lijkheid hun eigen dynamiek kennen. Vroeger la-
gen de verkiezingen, de parlementaire politiek
en de feitelijke beleidspraktijk nog vrij dicht bij
elkaar maar dat lijkt tegenwoordig steeds min-
der het geval. Het zijn nu verschillende proces-
sen die op vele punten uit elkaar lopen. Neem al-
leen al de termijn. Campagnes nemen op zijn

nissen zoals het uitvallen van een les op school of
een fout die de sociale dienst begaat. Dergelijke
storingen ervaren veel burgers als een aantasting
van hun zelfstandigheid. Maar ze kunnen er zel-
den iets aan doen omdat de betrokken instelling
veelal een monopolie heeft. Vandaar dat veel bur-
gers zich door overheidsinstellingen gekrenkt
voelen. In het gewone leven kunnen ze van alles
zelf regelen en wordt hun zelfstandigheid geho-
noreerd, maar eenmaal in het ziekenhuis, bij het
arbeidsbureau of bij de rechtelijke macht blijken
ze onderworpen aan procedures waarover ze
geen enkele zeggenschap hebben. Deze combi-
natie leidt onvermijdelijk tot stress. Het gaat im-
mers om een situatie waarin men enerzijds
wordt aangezet tot handelen terwijl men ander-
zijds niet tot handelen kan overgaan. Zelf denk ik
dat het vooral dit soort situaties zijn die een on-
behagen tot gevolg hebben.

Is het vergezocht om dit soort problemen als
een onderdeel van het politieke proces te zien?
Het ligt eraan of men een smalle dan wel een
brede definitie van politiek hanteert. Wie de
term reserveert voor beleidsvorming in Den
Haag of besluitvorming op het gemeentehuis zal
het functioneren van de publieke dienstverle-
ning als een zakelijke en niet als een politieke
kwestie zien. Dan zoekt men de oplossing wel-
licht in verdere privatisering, het introduceren
van marktwerking, het bevorderen van vraagstu-
ring etc. Maar wie een brede opvatting van poli-
tiek hanteert ¬ namelijk zorg dragen voor de
publieke zaak ¬ zal daar anders tegen aankijken.
Het zal niet verbazen dat ik voor het laatste kies.
In mijn ogen is de overheid wel degelijk verant-
woordelijk: niet alleen omdat de problematiek
door haar toedoen de afgelopen twintig jaar ver-
ergerd is, maar ook omdat ze de sleutel voor de
oplossing ervan in handen heeft. Bram Peper
wierp een tijdje terug de vraag op wat de over-
heid in dit verband zou moeten doen: terugtre-
den of juist optreden ? Ik meen dat dit een vruch-
teloos dilemma is. Naar mijn overtuiging moet
de overheid zowel optreden als terugtreden,
maar wel in een bepaalde zin.

De overheid moet op vele gebieden terugtre-

S&D 5/6 binnenwerk  03-06-2003  18:10  Pagina 28



s & d 5 / 6  |  20 0 3  

29

Nationale humeuren en temperamenten Gabriël van den Brink Schijngestalten van de politiek

licht haar rechterhelft op, dan weer zien wij de
linkerkant en er zijn ook momenten waarop de
maan geheel en al verdwenen lijkt. Fenomeno-
logisch valt er niet veel af te dingen op dit beeld.
Wie het politieke proces een tijd lang observeert,
ziet al deze schijngestalten aan zich voorbijtrek-
ken. Maar in laatste instantie vind ik die beeld-
spraak niet bevredigend en wel om twee rede-
nen. Ten eerste mag men wetenschappelijk pas
rusten als men het onderliggende mechanisme
heeft ontdekt dat die schijngestalten beurtelings
tevoorschijn roept. In het geval van de maan was
dat de ontdekking dat ze om de aarde draait en
door de zon beschenen wordt. Op analoge wijze
zou ik graag iets meer weten van de zwaarte-
kracht die ons zulke diverse gezichten van de po-
litiek laat zien. Ik geloof niet dat wij echt begrij-
pen wat er gaande is. Ten tweede vind ik deze
wisseling van schijngestalten ook als burger niet
bevredigend. Want de drie genoemde werelden
kennen wel degelijk een zekere hiërarchie. Op
het gebied van de besluitvorming en verkiezin-
gen kunnen wij in Nederland op een oude en
productieve geschiedenis terugkijken. Maar dat
geldt allerminst als het om de publieke dienst-
verlening gaat. Daarom lijkt een verdere ontwik-
keling van het moderne burgerschap op dit ge-
bied mij zonder meer noodzakelijk.

Dit is een bewerking van een lezing die Gabriël van
den Brink op 15 februari 2003 hield voor de Konink-
lijke Academie voor Wetenschappen, Amsterdam.

hoogst een aantal weken in beslag, terwijl rege-
ring of parlement met een tijdshorizon van vier
jaar werken en de uitvoering van beleidsplannen
vaak nòg langer duurt. Behalve een andere ter-
mijn kennen ze ook een verschil in methodiek.
Tijdens de campagne staat alles in het teken van
confrontatie en conflict want de partijen zijn op
scherpe profielen uit. Tijdens de regeringsdeel-
name staat echter een methodiek voorop waarbij
het niet om conflicten, maar om compromis en
coalitie gaat. Terwijl de werkwijze van uitvoe-
rende instanties vooral op controle en conti-
nuïteit berust. Tenslotte hebben deze processen
niet dezelfde effecten op het publiek. Bij de cam-
pagne zijn burgers primair toeschouwers die de
lijsttrekkers op hun sterke en zwakke punten be-
oordelen. Politiek is dan amusement. Het doen
en laten in de parlementaire politiek spreekt hen
veel minder sterk aan en maakt hun houding on-
verschilliger. Daarentegen leidt het functioneren
van de uitvoerende instanties maar al te vaak tot
ergernis omdat burgers er in hun eigen leven
door geraakt worden.

De historische ontwikkeling komt erop neer
dat deze drie processen uit elkaar groeien. For-
meel gesproken behoren ze tot hetzelfde demo-
cratische proces. Maar dat is theorie want in
werkelijkheid gaat het om zeer diverse proces-
sen die nauwelijks in elkaar vertaalbaar zijn.
Mede daarom draagt deze beschouwing de titel
‘schijngestalten van de politiek’. Het is met de
politiek als met de maan die wij het ene ogenblik
in haar volle glorie zien terwijl zij op het andere
niet meer is dan een mager sikkeltje. Nu eens
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