
Er is zich in Nederland een gevaarlijke breuk aan het voltrekken 

tussen ideeen en politiek. De situatie onder paars laat zich karak

teriseren als 'ideeen zonder macht en macht zonder ideeen'. De 

PvdA en de VVD flirten met hun eigen ideologie. Oat is 'verraad 

aan de politiek'. 

D 
c wijzc van rolitiek vocren 

is natuurlijk een zaak van 

hct kabinet als gehcel Dat 

neemt niet weg dat de ver

antwoordelqkheid, via deelname aan 

dit kabinet, die VVD en PvdA encrzijds 

en [)()6 anderzijds voor de aantasting 

van de kwaliteit van onze rechtsstaat en 

democratic dragen, ver-

venticnde en achttiende ecuw. Dan tor

muleren Locke en Rousseau, in verzet 

tegen absolutistischc hecr<,ers die daar

bij hun machtsrmitie vcelal in gods

dien<,tige termen rechtvaardigen, de 

roliticke grondideccn van dt: Verlich-

t1ng 

I ockc tormuleerde de idee van de ldx-

rale recht"taat die de pri

schillend van aard is. Dat 

wordt duideliik wanneer 

we dcze rartijen contron

teren met het oorsrronkc

lijk gedachtcgoed waanut 

ze zijn voortgekomcn. 

Voor VVD en l'vdA leidt 

een dergeliJkc conlrontatie 

tot de conclusie dat ziJ 

met hun declname aan dit 

kabi net ecn vcrkeerde weg 

zijn ingc~lagcn. Dr JP \fcrbooqt 

maire taak heelt grond

rechtcn tot gelding te 

brengen: recht op eigcn

dom, recht op ecn eigen 

levensovcrtuiging. DaadoiJ 

veronderstelt Locke overi

gcn~ wei ccn san1cnlcving 

die wordt hiJecngehouden 

door chri<,telqk-nwrelc 

normen en it1stituties die 

de mensen reeds enig be

set van het verschtl tu"en 

Klassiek gedachtegoed als 
maatstaf 
Van liberalisme en socialisme wordt wei 

gczcgd dat hun oorsprong in de negcn

tiendc eeuw ligt. Dat is een vorm van 

blikvernauwing. De geesteliJkc wortels 

van hcidc hcwcgingen liggcn in de zc-

mijn en dipl, van schuld en boete heh

ben bijgebracht Rmts<,eau ontwikkelt 

de idee der democratic hetgeen naar 

zi)ll aard een radicalc idee was omdat 

daarmee de basis van de politieke 

lllJcht wcrd vcrlcgd van koningcn en 

hecrser<, naar het volk. Rmtsseau gaat er 

daat"hiJ ovcrigen<, wei vanuit dat een 
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qahielc democratic aileen kan hestaan 

in ecn <,amcnlcving die hijccngehoudcn 

wcndt door gcvoclem en symholcn van 

saamhorighcid die cvcntuccl hewu<,t 

door politickc !ciders dict1cn tc worden 

ge<,timukcrd.' 

In dczc '-JUnlnlicr aangcgcvcn grond

idccl;n vun Locke en Rou~<.;cau liggen 

ccn aantal uitgang"puntcn ot nlaatsta

vcn die gcldcn voor elkc politick die 

zich liheraal of dcmocratisch wil noe

mcn. Alkrecrst dat ccn dergcliJkc poli

tick altiJd ecn politick uit ilihcrak of 

dcmocratischc! idcccn zal dtcnen te 

ziin. Dat itJkl vanzelfsp!Tkcnd maar. zo 

hltJkt uit het vcrvolg, is het niet 

Vcrvolgcns dat ccn dcrgelijkc politick. 

tcr willc van de rcali~atic van de cigcn 

liheralc en dcmocratischc ideakn, altijd 

cctl zckcrc hand met her gehcel van 

traditt<lllck normctl en instttutics die 

ccn <,anwnlevtng hiJeenhoudt client tc 

ondcrhoudcn. 

Wannecr hct ideccngocd van Locke en 

Rmt<,<;cau in de cerstc heltt van de nc-

gcnticndc ccuw on.;, land binncndringt 

ts de tTactic daarop van hct christcliJkc 

volksdcel vcrdceld. FncrziJd' is cr ver

zct omdat de ideecn van rcchtsstaat en 

democratic in hct voetspoor van de 

ITansc Revolutie ccn agre<,<;icvc, anti

godsdicnstige ondcrtoon hadden gc

krcgcn: '11i /)"·u. 11i lltuitt·r· Andcrzijds is 

cr waardcring on1dat rccht'i"taat en de

mocratte de ruimtc hodcn om zich op 

basis van de eigen christelijke ovcrtui

gJng tc organJ-;cJ-cn en zo aan de in

vlocd van dcze Vcrlichtingsideecn te

gclijk paal en perk te stcllctl. Hct vond 

ziin nccrslag in de politiekc en maat

schappelijke verzuiling' 

In de twcedc heltt van de negentiendc 

eeuw vindt er dan ecn, wat men zou 

kunncn nocn1cn, vulgari~ering van het 

ideecngoed van Locke en Rousseau 

plaats De ideecn van vrijheid en gclijk-
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heid worden namelijk itl materialis

tische zin gchcrformulccrd als vrije en 

gelijke hehocftehcvrediging Zo slaat 

liberalismc om in utilitari-,me waarin de 

wcrking van staat. politick en markt 

wordt beoordeeld op haar nut voor de 

vergroting van individueel gcnot. De

mocratisch radicali-;me slaat om in 

marxisme dat streelt naar ccntralisatie 

van de productic van goedcrcn ten he

hoeve van collccticve hehodtchcvredi

ging die de basts vormt voor individu

elc zeltontplooiing. Vergelcken met her 

op dit punt ingetogcn liberali-,mc van 

Locke en dcmocratisch radicalisme van 

Rousseau keren utilitarismc respcctievc

lijk marxisme zich vcrvolgens op onge

remde wijzc tegen traditionek normen 

en institutics voorzovcr die een volle

dige bevrediging van matericlc hchoef

ten in de wcg '>laan. In die zin hebbcn 

deze politicke ideologiei'n cen hiJIH to

talitzurc ino.;lag. 

De modemc 1\:cderlandsc vcrzor·gings

staJt is wei getypeerd als het re-,ultaat 

van lihcralismc socialismc en christen

democratic.' Cezien het bovenstJandc 

is hct hierhij wei vJn belang in het oog 

te houdcn wat met deze tcrmcn wordt 

hcdoclcl. Cesteld bn worden dat de 

opbouw dcr vcrzorging~~toot gcdu

rcndc de jaren zc-.arg en zevcntrg on

miskenhaar de trekken vertoonde van 

cen vorm van utilitari<,tischc libcra

lisme. In deze periocle werd de Neder

land<,c samcnlevJng, cconomie en hc

driJf-,lcven vuorop, grondig gereorgani

secrd en gemoderniseerd in termcn van 

clfectiviteit. rendcment en nut met het 

oog op maximalc hevrediging van indi

viduele consumptiehehocftcn. Vervol

gens staat de uitbouw dcr verzorgings

staat tijdens de jaren zevcntig en 

tachtig vooral in het teken van het 

maatschappijkritisch marxi<,me dat ge

richt is op emancipatie en individuele 



zellontplooiing. De chri.,tcn democra

tie vormt aanvankelijk wei, op basis 

van de notic-, zorgzan1c en vcranl

woorde\ijke samcnleving, ccn kritisch

normatieve kracht tegenover de ver

zorgingsstaat. I\ bar na verloor van tijd 

richt zij zich toch vooral or verdeling 

van zijn zcgcn1ngcn binncn de kadcr;., 

dcr vcrzorging-,~taat. Hct gevolg wa-, 

dat het utilitaire marktliberalisme en 

het maatschappijkritische marxi<,mc 

cc11 zwaar stempel op de moderne 

Ncderlamhe verzorging"'taat konden 

zettcn. Vanwege de indivtdualisti'.ch

consumcntistische, t-cspecticve\ijk imli

vtdual i<,ti<,ch-ema ncipa toi re mensop

vatting waarop dczc idcologic(:n 

<,teunden, werdcn overhcid en politick 

tn dit tiJdvak tot ccntt·alc aan1agers van 

ccn procc-, \'Jll verrcgaandc indivtduali

sering btnncn de Nedcrlandsc <,amen

lcving 

Van de nood een deugd 
Hct lcit dar hct utilitatre marktlihna

lisme en maZ!tschapriikrittsch m0rxismc 

zo'n tndrtngende invloccl op de op- etl 

uitbouw van de Nedcrlandsc vcrzor-

ging;.,<.;taat kondcn uitoctcncn 

Er voltrekt zich in 
kecrclc zich tegen dezc ideo

logiei'n ze\1 Omdat aan de 

Nederland een ongcrcnH.ic uithrciding van 

de vcrzorging<.,-,taat op den 

duur ook door hct CDA 

gcen wcrkeliJkc grcns wcrd 

ge;.,tcld ol richting gcgcven, 

kon dczc uitbrciding aileen 

gevaarlijke breuk 

tussen ideeen en 

politiek. 

nog worden atgeremd door 

de grcnzen die zij zelt opriep. Ln dat 

warcn de grcnzcn van onbc"ituurbaar

hcid en onbctaalbaarheid. Aangezicn 

de verzorgingsstaat bij uit'.tek hun e•

gcn schepring was hadden utilitair 

marktliberalisme en maatschappijkri

tisch marxismc op dczc 'crisis' der ver

zorging"i~taat gccn ovcrtuigcnd ant-

woord en verloren daardoor aan poli

tieke wcrvingskracht. 

Van deze nood maakt D66 ecn deugd. 

Zij hcschouwt hct 'eindc van de poli

tieke ideologieen' als winst omdat zc 

daarmee de weg vrij ziet voor de gchcel 

andere wijze van politick vocren die 

dezc partij voorsta0t \)6(J otltlcent 

haar denkbcelden daarovcr aan de 

voornaamste stroming hinnen ck Amc

rikaan-;c Vcrlichting: hct pragJnJtJ-..nlc 

Hct bctrclt hier een van huis sterk a

politJekc tilosohe. Kar~ktcrtstick dZ!Jt"

voor is een Stelling als van Dewey, ccn 

van de grondlcggcr<.., von her pragnEl

tismc dat voor cen dC~adwerkcltJke en 

eHccttcvc hcstrijding van de grote ar

mocde die zich rond de eeuwwJsscling 

in Amnika voordeed. naast christeltJkc 

liddadtghcid vooral wctcnschC!ppcliJke 

kcnnis van de oorzakcn van die ar

moedc noodzakeliJk is. Evcnals hct li

heralisme en radic<1ltsme geelt cchtcr 

ook hct pragnlJli<..,nlc ccn zckcrc vulga

ri-,cring tc zicn. !)at gchcurt wannccr 

hct ztch in clietlSt gaat stellcn van de 

spec taculat rc tech ni'.ch-cconom ische 

vooruitgang in An1crika \\'JLlrdoor hct 

zijn sociaal-nwrelc hctrokkenheid vcr

\ie<,t. Typercnd daarvoor i'> de verscht·a

ling van hct pt·agmattsche sleutclhcgrip 

'firol,lntt-soiPtllt;' tot cetl inhmtd,\oos ins

trument voor het dlccttd bcrcikcn van 

welk doc\ dan ook In dcze schralc 

variant wordt door \)66 her pragma

tisme itl de Nededand<,e politick gc't'nt

roducecrd om aan de hand da~rvatl de 

wcrking van onzc democratic tc vcrhc

tcren. Vanwcgc haar ryp1...,ch pragnlati

<,che atkeer van lundamentelc tdeccn en 

hcschmtwingcn umtrent staat, demo

cratic en samenlcving kenmcrken de 

verbetcringwourstcllcn van \)6(, zich 

doot·gaans ook door hun pragmatisch

instrumentele heperkthcid. De weer

stand regen inhoudelijkc politiek-maat-



'chappelijke ideecn maakt teven-, dat 

het optreden van !)(,() permanent het 

gcvaar loopt te vervallcn tot die vul

gairc vorm van pragn1Jti-;n1c waarin 

vcrandning tot docl in zichzell wor·dt 

cl>dii'/C' thilll<Jc'. 01 aan die ncigrng rich

ring en gren<, wordt ge<,tcld, i'> in <,ter·kc 

mate afhankelijk van de pcr,oon die 

toevallig het lcider-,chap van de partij 

vnvult. In J)(,(J i'> het heimcll)ke hond

gcnoot-.chap dat vanoudo., tus:-,cn in-;tru

mentali<;me en per·,onal,.,me he<,taat on

mi,kcnhaar 

Paars en het 'verraad van 
de politiek' 
{)(,6 i' cr trot'> op dat het paar<;e kahi

net haar kahinct i' en daarrn hcctt hct, 

zckcr wat hetrcft de \\'IJZe waJrop dit 

bhir1et politick hedrijlt. gell)k l)rc 

kenmcrkt zrch namel11k dotll- ce11 ty

P"Lh pragmati,che vorm van daad

kr·acht gej)JJrd aan hct eVCI1een'> ty

pi<;ch pr·agmati,chc prakti,cTer1 van het 

cinde clcr ideologiccn' lllu<,tr·aticf voor 

hct laat'>tc "dat cr in de Tweede Kamer 

tu">ell kahinet en de twce grote partrjen 

die het <;teuncn nauweli1k' t:cn '>cricuze 

tc.ic()]()gio.,chc gcdachtc\vio.,o.,cling p]Jato., 

vindt ,,·aarhl) gcput worclt tilt hct poli

tiek-rdeclc crlgoed waar-tllt dre partijen 

voortkomen. 

~\ \aar \Toagt nict clkc rcgcnng-;c._oztlitic, 

en zekcr al, die urt dnc part11en hc'>laat, 

grotc omztchtighcid van rcgcring en 

rcgcringo.,rartt)cn vanwcgc de L(>nlpro

mi'>'>c<1 die in hct regenakkoord zrjn 

va<,tgclcgd, waardoor hct politiekc vutll

in het parlcment automali'>ch wordt gc

doold~ Slurt dit kahrnet daarom nict 

gcwoon Dan htj de lange trllditic van co

alrtiebhinetten die Nederland kent' Dat 

i'> nret zondcr mecr het gcval. De uJJii

trc<; uit die tradrtic <,teundcn namclijk 

doorgaan'> op de hacheli)kc overeen

kom'>tcn tu<,<,el1 partiJen met uitge'>pro-
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ken politrcke idcccn die zij cloorgaall'> 

ook tot in het parlcment blcven uitclra

gcn. Karaktcnstick voor hct huidige b

binct i'> echtcr clat het cornpromi'> al<, 

zodanig tot uitgang-,punt van hl'leid is 

geworden, hctgcen vcr-stikkend werkt 

op het politiek-iclcologi'>che debat. 

Nu duct zich in dit vcrband cen eigen

aardige tegemtriJdighcid voor. Terwijl 

hinncn het parlemelll hct politick-idco

logi'>che dcbat zo goccl al' ontbreekt, 

wtndt het huiten hct parlement met 

grotc lntcn'-.itcit gcvocrd. Wannccr 111cn 

de kr-antcn Viln de afgclopen JaiTil op

,Jaat, zkt men cbann ecn levendig pu

hlick dchat tu-,,cn vertcgcnwoordiger<; 

van diver<;e politreke pi!rtqen waMin 

rdeologi,che VLT<;chillcn cluidcli)k aan

wezig Z<Jn. Te WIJZen valt hicr op het 

puhliekc dehat rond <,ocialc cohe,ic en 

puhliekc moraal. Bolke,tein zcttc de 

toon met zqn <;telling dat de Nedcr

land<;e r-ccht<,<;taat en democratic het 

niet kunnen -,tel len zonder· cen '>anlcn

lcving drc hijeengehouclen wor(it door 

een beziclcnd vcrband' dat ver·ankerd is 

in chrl'>telijke waardcn en moraliteit. 

Hii verwoordt hin 111 kite de grond

rdcccn Villl I .ocke zoals in het voor

gaandc gc"hct'>t. ln Uc Beu<; crkendc 

dat voor het voortbe<;taan van ee11 dc

mocrati-;chc ~an1cnlcving n1ccr nodig i-; 

dan cen r·ationcel gecomtrueercl 'Y'>

teem van socialc zekerhcid. len <,anH:n-

lcving vraagt ook on1 gcvoclcn-, van 

<,aamhongheid die cventueel door over

hcid en politiek moetcn worden ge'>ti

mulcercl. [)it ll)kt <;tcrk op de clcnkbecl

den van Rousseau. Cecomtatecrd kan 

worden dat bcrde woor·dvoerdcr·s zich 

in Ieite d!'>tanticren van hct pr<Ke'> van 

individuali'>cring in de Nederlandse '>J

mcnlcving tcwccggchracht door hct 

utilitair·e marktliberali,mc en maat

schappijkritische marxi-,mc en terug-



grijpen op hct idecengoed van de k\a<;

sieke grondleggers van hun politiekc 

hc\vegingcn. Wannccr we daar de rc

centc en verstrekkcndc ideecn van hct 

CDA omtrcnt de waarde van het gez111 

aan tocvoegcn dan dringt in iedcr gcval 

een conclusic zich op: cr is geen <,prakc 

van cen 'einde van de ideologic' 111 de 

Nederlandsc politiek. 1 

Verraad van de politiek 
Daarmcc ziJn we dichter gckomcn biJ 

water in kite gaande i<; Het vertoont 

gcli,kcni<, met de situatic in cnkelc 

F.uropesc Ianden in de 1arcn dcrtig toen 

intellcctuclcn zich als klcrken aileen 

bckommerdcn om de vnortgang van 

hun wctcn<;chappeliJk onderzock ter

wijl om hen heen rcchts<,taat en demo

cratic ten onder gingcn.' Dit 'vcrraad 

der intellcctuclcn' drcigt in Nederland 

thans zijn pendant te krijgen in ccn 

'verraad der politick' Dat hctrelt dan 

met name die politici die 111 het parlc

ment z1chzelt aangaandc de oorspron

kelijk 1deecn waaruit hun partij I'> 

voortgckomen de mond hchhen ge

snoerd, terwi,l zc huiten het parlemcnt 

de mond vol hebhcn over hoc naar hun 

icke de Ncderlandsc samcnlcving zou 

n1octcn worden ingcricht. Hct 
1

Verraad 

van de politick' komt cr op neer dat 

zich in Nederland een gevaarlijkc hreuk 

aan het voltrekkcn i<, tu<,scn idccen en 

politick: idccen zondcr macht en macht 

znnder ideecn. De wnordvncrder<; van 

de twce grote rcgeringspartijen n1ogcn 

dan in het puhliekc dchat weer appelle

ren aan de idceen van Locke en 

Rou<;<;eau. Dergclijke verwijzingcn zijn 

bcdrieglijk nmdat dezc klassieke den

kers hedoclden dat politick vanuit hun 

ideecn zou worden hedrevcn en nict 

naa'>t nt los crvan. 

Het 'verraad van de pnlitiek' komt 

scherp naar voren in hct tegcn'>trijdige 

optrcden van Bolke<,tein. Hij is encr

zijds Ieider van e'en dcr grote regcnng<,

partiJen en daarmec vcrantwoordcl1jk 

voor het voortbestaan van dit a-poli

tiekc kahinet. Tcr wille daarvan vocgt 

ook hiJ zich in het parlcment naar de 

ongc<;chreven spelrcgel door hct oor

spronkeliJke idceengoed van de poli

tiekc traditie waaruit hij voortkomt al

daar niet mecr in de mond 11cmcn. 

Andcrzijd' is hij huitcn hct parlcmcnt 

voortrekkcr van hct puhliekc debat 

waarin hij de grondpnncipe<; en triom

ten van hct liheraiJ<,me verkondigt. 

Ovengcns lijkt ZIJil kwadc gewcten 

omtrcnt hct vcrraad van de politick' 

hem <,om'> partcn t<:: <,pelcn wanncer hij 

hi1 hct vcrschijnen van weer een nicuw 

hock van zijn hand zich telkcns gcroe

pcn voelt uttdrukkcliJk te verklaren dat 

hij geen intellcctuecl is lletcr ware het 

als llolkcste1n zich rekcn<,chap zou ge

vcn van de indringendc verdcdiging 

door zijn polttiekc geestvcrwant 

l)ahrendort van het verzct van de 

Duitsc libcralcn tegen de a-politiekc 

·,;ro1~r Ko,Jiition' omdat zij daarin toen 

ec11 hedreiging van de ontluikendc na

oorlogse Duit-.e democratic zagen. 1, 

hct namelijk niet evenzeer denkhaar 

dat door een grote, a-politicke paar<,c 

coalitie de Nedcrlandsc democratic c11 

recht<;<;taat worden ondcrmiJnd' 

Moraal 
Rccht<;<;taat en democratic he<,taan hiJ 

de gratie van verantwoordelijk hurgcr

schap. Dat begrip hcdt ccn dubbclc 

hetekeni'> Hct bctrdt burger<, d1c ener

zijcl'> vrijwillig de letter en gecst van de 

wet navolgcn en deelncmen aan de de

mocratic en die andcrzijd<,, als lid van 

de nationalc gemeenschap en de vcr

schillcnde vcrbanden die daarvan dccl 

uitmaken. uit cigcn bcweging hun 

maatschappelijke verplichtingen nako-
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men. Hct hcqaan van dcrgcliJk hurgcr

'chap I<; gccn vanzclt,prckcndc zaak. In 

hct puhlickc dchat van de algclopcn ja

rcn i' de crmic van gocd hurger<;chap 

en de gcvarcn daarvon voor onze 

rccht,<,taat en democratic ee11 tcrugkc

rend onderwcrp gewec<;t. waad111 ook 

mini<;ler-pre,ident Kok z1ch mel cnkele 

zorgelijkc bmtcke11ingc11 aan,loot'' 

Nu hedt Kok crook h11 herhal111g op 

gcwezen dat zip1 kahinet cr naM <,treelt 

deze tendcm te keren vn,chcrping 

von Lontrolc en <..,JJlLtic-.. op \Vet- en rc

gclgC\lillg door llll'lT hlauw op qraat, 

n1ccr ccllcn, rcorgJni<..,atic van ju<..,lltic 

en politic, VLT<;tnk111g va11 de democra

tic ,-iil vcrkle1ning va11 de zli\land tu"en 

burger en polit1ck door JllVO<..Ting VJn 

rctcrcnda gckozcn hurgcn1cc<.,tcr, al-..

ook voonzctt1ng van <..,ociz·ilc vcrnicu

\\'lllg tcr vcr'-.tcrklng van de <..,ouolc en 

nwrele llliro<,~ruuum va11 de grme <,~e

den 

herstcl van hurgerschap en publicke 

moraal kunnen hiJdragcn. 

Conclusies 
Een aantal conclusies Iaten zich lormu

lcren. Ten cerste dat twee regcringspar

tijen ti)den<; de op- e!l uithouw viln de 

Tll<><.lernc NedcrlJnd~c vcrz<>rgJng..,..,taat 

a[.., JJ!l)tigcr~ van cTn vctTcgaond indivl

duallseringsproces in de Ncdcrbndsc 

<..,.Jillcnlcving tungccrdcn en daarn1cc 

zell vcrantwoordelijk hurgcr<;chop 111 

hoge mate hchhen ondcrmi)nd. 

Ten twccde dar dcze partiien tham in 

hct puhlickc debar omkr vcnvi)zing 

11aar hct idcci'ngoed van de kla"ieke 

grondlcggcr-. van hun cigcn hcwcging 

va11 dar individualiseringsprocc<; at<;tand 

nemcn c11 plcitcn voor vcrantwoordc

liik hurgcl·,chap 

Ten derek dat d1e panqcn cchtcr dum 

ckclnamc aan clit a-politicke bhinet 

hun vcrantwoordcliJkhcicl 
I )c pnncipilqc vroog 1'-. 

cchtn ot het paar'e bhi-
Karakteristiek voor Iaten liggcn voor datgcnc 

waar z1j zcll hij uitstek 

11ct met al dczc mailt1-cgc- het huidige kabinet verantwomdclijk voor 

is dat het 
len werkcl1)k in <;tJilt i' ililn 

vcr...,tcrking van VlTJllt

womdeliJk hurgcr<;chap en 

puhl1ckc mmaal hij tc dra

gcn Like ovntuigcnde 

pog1ng daartoc van de 

zijdc van ovcr-heid en poll

tick dicnt nameli1k haar 

uitgang'-;punt tc ncn1cn 111 

compromis als 

zijn, nanwlijk voor goedc 

politick f kt a-politickc 

karaktn van dit kahlllct en 

de daarhiJ aa11<;luitcndc 

wiJZC van politick vocren 

maakt daarom ook dat zijn 

hcleid gcricht op verstcr

king van vnantwoordeliJk 

zodanig tot 

uitgangspunt van 

beleid is geworden 

de vraag 111 hoevcrrc clczc zcll aan de 

o11Clcrm1Jnlng va11 burgcr,chap c11 pu

hlickc mmaal schuld1g zip1 gewee<;t_ 

Zckcr waor de moraol in hct gcding i-,, 

i'> het Viln hclang dezc volgordc goed in 

hct oog tc houdcn. Her- Cll crkenning 

van cigcn vnantwomdeli)khcid, in de 

zin van eigen schuld. c11 claaruit hclclcrc 

conclusie' trckken is ce11 ccrstc vcrcistc 

voor ovcrheid en politick willcn deze 

met gczag en ovcrtuiging-,kracht aan 
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bu1·gcrschap cchte ovcr

tuigingskracht nli'it 

Voor de twcc partijen die hicr in hct 

gcding zi1n zou ecn ecrstc stap tot hct 

hcnvinncn van politick gezag en ovcr

tuigingskracht zijn dar zij hrekcn met 

hct 'verraad van de politick' Daarhij 

client aangetckend dat hct 'vcrraad van 

de politiek' ccn verraad aan de intri11-

s1cke maatstavcn van gnede politiek hc

trdt en zich dus niet weg laat massnen 

met lormules als dat elk volk loch de 
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rege rin g en poli t iek krijgt di e he t ze lf 

kiest e n dus ve rdi ent, waarm ee ook d e 

a-po liti eke w ij ze va n politi ek voere n 

va n dit kabinet ge rec htvaard ig d zou 

z ijn. /Vlet nam e om di e w ij ze va n poli 

t iek voere n vraagt h et paarse kabinet 

dan ook ee n meer princip ië le bes trij 

din g dan het tot nu toe is te n dee l ge

va ll e n . En dat niet in de eers te p laats 

omdat dit kabinet he t in a ll es verkee rd 

doet maar omdat het in a ll es ve rkeerd 

is. De prijs voor z ijn pragmatisch -zake 

lijke daadkrac h t, name lijk het 've rraad 

va n de po liti ek' dat de g ro nd slag va n 

z ijn bes taa n vo rm t, is te hoog. lVIaar 

wat is het alternat ief? Terug naar d e 

to bbe ri ge e n vaak in z ichze lf verdeelde 

coa liti es va n voo rhee n? Ja en nee. 

Nee, o mda t e lk vo lge nde kab inet va n 

dit kabinet ee n les in daadkrac h t e n 

slagvaa rdi ghe id, zijn pragmatische ha n

delsmerk, heeft gehad di e he t z ich 

goed za l moe ten aant rekke n wil h et 

zelf staa nde blijve n. Ja , omdat te r wi ll e 

va n ee n vitale rechtsstaat e n democrat ie 

de ba nd tussen ideeën en politiek, zoa ls 

door de grond leggers van rechtsstaat 

e n de mocratie bedoeld , moet worde n 

hersteld . Daarvoor kan een verki ez ings

str ijd met ee n duidelijke articu lat ie va n 

de verschill e nde po litieke ideo logieë n 

di e e r, het d ie nt herhaa ld , wel dege lijk 

z ij n, een eerste aa nzet vormen. Wan

neer een vo lge nd , weer echt politiek , 

kabine t, dan ook wee r trekken van de 

vroegere moe iza me w ij ze va n poli tiek 

voere n zou ve rto nen , di e nt daarbij be

dacht dat de mocrat ie in z ic h zelf moei

zame , comp lexe e n soms ook tobberige 

rege ringsvo rm is. Dat be teke nt dus ook 

ande rsom dat het de gevaarli jke kant 

o p gaa t a ls een vo lk deze last va n z ijn 

democrati e ni e t meer voe lt of ni e t meer 

bere id is te drage n. 

'Het gaat hee l goed met Nederland ', 

ko p te Trouw de dag na de troonrede in 

septe mber I 996. Dat mag eco nom isch 

zo zijn e n dat is op z ic h hee l belang

rijk . lVIaa r onder le id ing va n dit a- po li 

tieke kab ine t gaa t he t ni et goed me t 

onze rechtsstaat e n democratie. D ie be

staa n bij de grat ie va n ee n w ijze va n 

poli ti ek bed rij ve n di e u it po liti e ke 

ideeë n e n overtui g inge n voo rtkomt e n 

daarop ook betrokke n bl ijft. De Neder

landse rech tsstaat e n democratie dre i

ge n door de a-po liti eke w ijze waarop 

dit kabin et po lit iek voert in slaap te va l

le n . En zoa ls dat in het dage lijks leve n 

gaat, ka n het ook in d e politiek ge be u

ren da t men dan pas wakke r sch rikt als 

het te laat is. 

Dr. IP \!erboogt is als !Joofddocelll verbo"dell 

aa11 de vnkgroep Politicologie Cl/ Beslllllrskllllde 

va11 de \!rije LT11iuersiteilte A111 s/erdalll . 
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