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Rekenen, lezen, schrijven 
en democratie 

De lessen na dertig jaar vernieuwing 

H
oe ging de democratie het nieu
we millennium in? Wie zal het 
zeggen. We kunnen niet veel 

meer doen dan een paar aspecten tegen het 
licht houden (. .. ). Democratie betekent in 
de kern dat macht bestaat bij de gratie van 
degenen over wie ze wordt uitgeoefend. Die 
formulering omvat ook de twee fasen waar
in het democratisch proces zich voltrekt: de 
machtsuitoefening en de machtsvorming. 
Fasen die om tegengestelde houdingen vra
gen: bij machtsuitoefening zoeken we wat 
we gemeen hebben met elkaar teneinde 
een meerderheid te krijgen voor beleid. Bij 
machtsvorming benadrukken we verschil
len om ons van elkaar te onderscheiden, zo
dat de kiezer kan kiezen. 

Checks and balances 

De geschiedenis van de moderne democra
tie begint (als je wilt) precies 250 jaar gele
den, als Montesquieu de fameuze trias po
litica ontvouwt. Hij keert zich tegen de 
macht van de vorst, die eenhoofdig, alles
omvattend en in principe ongelimiteerd is. 
Hij schrijft: 'Iedereen die macht heeft zal de 
neiging hebben die te misbruiken. Hij gaat 
zo ver hij kan. Alleen macht kan macht 
inperken.' 
Maar die tweede macht, die de konings
macht inperkt, bestaat niet en is ook on
denkbaar binnen de vastomlijnde ruimte 
van een staat. Dus ontleedt Montesquieu 
de allesomvattende macht in factoren: hij 
scheidt de machten in wetgeving, bestuur 
en rechtspraak, met als daarbijbehorende 
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helft van de achttiende eeuwen het stond 
ter beschikking aan de democratieën die 
zich aan het eind van die eeuw vormden: 
de Verenigde Staten, de Franse Republiek 
en bij ons de Bataafse Republiek. In alle 
democratieën is zeer verschillend uitwer
king gegeven aan deze ideeën. Zowel aan 
de scheidingen als ook, en vooral aan de 
toenemende verstrengeling. 
In de Verenigde Staten heeft het gedach
tegoed nog het zuiverst gestalte gekregen 
(. .. ). Het wetgevingsproces ligt echt in 
handen van het Congres, met een zekere 
invloed van de President, en de krachtige 
uitvoeringscapaciteit ligt bij de President, 
gebed in de checks and balances van het 
Congres. Deze heldere toepassingen wa
ren ongetwijfeld mogelijk doordat (. .. ) de 
ideële revolutie in de VS samenviel met 
een (. .. ) onafhankelijkheidsoorlog waarbij 
schoon schip werd gemaakt. De bestaande 
macht behoefde niet te worden herver
deeld, maar werd gewoon weggejaagd. 
They could start from scratch. (. .. ) Een nog 
belangrijker verklaring voor die grote her
kenbaarheid van Montesquieu's ideeën 
ligt in de logische consequentie die de 
Amerikanen trokken door de separate 
machten ook te wortelen in separate uit
spraken van de kiezer. In de Verenigde 
Staten kwam vanaf het begin álle macht 
van onderop en de drie machten werden in 
hun eigen karakter gesterkt doordat zij 
niet uit elkaar voortkwamen, maar ieder 
uit een eigen stem van de kiezer. Het heeft 
z'n voor- en nadelen, maar het is in ieder 
geval een krachtige waarborg voor au

organen het parlement, de regering en de rechter. Montesquieu 
ging ervan uit dat die organen bij de Uitoefening van die functies 
in samenspel kwamen met elkaar. Het sterkst heeft zich dat ont
wikkeld tussen parlement en regering. (. .. ) 

thenticiteit. Het blijft langer goed. 

Montesquieu (en Locke) reikte zijn gedachtegoed aan in de eerste 
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Verbouwing 

In Europa kon men niet vanaf nul beginnen, (. .. ) hier ontstond 
geen nieuwe natiestaat. De macht moest verbouwd worden. Prak
tijken van overheidsgezag lagen gebed in kracp.tige tradities die 
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per land verschilden, dus kregen Montesquieu's ideeën in 
ieder land een verschillende toepassing. De scheiding 
tussen wetgeving en uitvoering vertroebelde overal veel
soortig. Grote spelbederver werd toch de democratie zelf, 
die zich begon te ontwikkelen enkele decennia nadat de 
horizontale scheiding der machten op papier was gezet. 
Belangrijke processen zowel in de formele als materiële 
democratie stelden de trias-leer in de schaduw. 
De wijsheid van de trias-leer slaat geheel op de machts
uitoefening. De machtsvorming was niet aan de orde. Die 
ontwikkelde zich met de invoering van het kiesrecht -
eerst beperkt, later algemeen. ( ... ) In Nederland moet 
alle macht voortkomen uit één stem. De uitvoerende 
macht vloeit voort uit wat we de wetgevende macht noe
men: het parlement. Alleen daarop mag de kiezer stem
men. Maar de verkiezingscampagne gaat helemaal over 
de vraag wie het voor het zeggen krijgt. ( .. . ) Wie mag er 
in het Torentje? 
Wat bij de machtsuitoefening principieel werd geschei
den, wordt bij de machtsvorming weer emotioneel aan
eengeklonken. De illusie wordt gewekt dat weer álle 
macht aan de orde is. ( ... ) Het appèl aan de kiezer is niet 
relativerend en machtenscheidend, maar pretentieus en 
machtsconcentrerend. In schrille tegenstelling tot de 
mogelijkheden om dat waar te maken. In vele landen 
rondom Nederland is het ongeveer hetzelfde. ( ... ) 

De uitvoerende macht heeft in ons land geen directe, ~ 
maar een afgeleide legitimatie. Formeel ligt die nog bij de 
Koning, bij de Gratie Gods. Maar materieel haalde Thor-
becke haar daar zelf weg in de eerste helft van de vorige 
eeuw. En in de tweede helft raakt ze zoek in de vertrou-
wensregel van ons parlementair stelsel van 1866. ( ... ) In 
Nederland voerden we als één van de laatste landen algemeen 
kiesrecht in, en kiesrecht voor vrouwen; tenslotte de evenredige 
vertegenwoordiging. Daarna wordt het stil. De democratie is ken
nelijk af. 
De antirevolutionair Donner zei ( ... ) dat Nederland toen definitief 
een confessioneel land werd. Zijn gelijk duurde driekwart eeuw, 
tot 1994. Maar wat zeker zo is, is dat de evenredige vertegen
woordiging het partij stelsel veilig stelde en kiezers uitnodigde om 
hun keuze allereerst te bepalen door denkbeelden en ideologieën, 
en niet door mensen. 
Aan het eind van de negentiende eeuw ( .. . ) ontstonden uit sociaal 
protest en emancipatiebewegingen de politieke partijen, met een 
ideologie of een gerichte boodschap. Ze bevochten elkaar de zetels 
in het wetgevend orgaan, maar in de loop der jaren ging de cam
pagneboodschap steeds meer over het hele overheidsbeleid. Het 
woord parlement staat natuurlijk nog steeds voor wetgeving, 
maar in de praktijk verschuift het accent naar de belanghebben
de controleur van het overheidsbeleid. De krachten van de 
machtsvorming worden sterker dan die van de machtsuitoefening. 
In de strijd om de politieke macht vervaagt de werking van de 
cheiding der machten. Dat betekent niet dat de macht geen halt 

meer wordt toegeroepen, zoals Montesquieu wilde. Maar bovenal 
in Nederland gebeurde dat niet meer door een confrontatie van 
machten (Ze pouuoir arrète Ze pouuoir), maar door een innige 
omhelzing. Bijvoorbeeld tussen een Kabinet en een parlementaire 
meerderheid. Het is de uiterste consequentie van het parlemen
taire stelsel: dualisme dat vrijwel onherroepelijk leidt tot monisti
sche toepassing. De belangen van macht en controle verstrengelen 
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zozeer dat beide functies gevaar lopen. En omhelzing kán leiden 
tot verstikking, weten we uit de B-film. Er komen impasses uit 
voort die ruimte creëren voor een nog moeilijker te controleren 
bureaucratie. ( ... ) Het is pikant dat impasses in wetgeving en uit
voering ( .. . ) de laatste decennia leidden tot normatieve activiteiten 
van de rechtelijke macht ( ... ), en aldus onttrokken worden aan het 
oordeel van de kiezer. De Europese rechter versterkt die uitholling 
nog verder. 

Europese integratie 

Ook in de Europese integratie is de pouvoir judiciaire het zuiverst 
overeind gebleven als gescheiden macht. In de Europese ruimte is 
de trias-leer van Montesquieu in beginsel wel, maar in concreto 
nauwelijks terug te vinden. 
Alle elementaire voorwaarden liggen anders. Scheiding der mach
ten kan plaatsvinden in een helder begrensde ruimte, die stabiel 
en eensoortig is: de natiestaat. Maar de ruimte van de Europese 
integratie is een uitdijende ruimte, die veelsoortig is en niet sta
biel. In feite zijn er drie ruimtes: supranationaaJ, intergouverne
menteel en individueel, ( ... ) in de lidstaat. ( ... ) Al deze ruimten 
staan op een gecompliceerde manier met elkaar in verbinding. ( ... ) 
Daar komt nog bij dat de macht geen constante is, maar een insta
biele hoeveelheid, die maar voor een klein deel vastligt en voor een 
groter deel steeds veroverd moet worden op de lidstaten. ( ... ) De 
verticale scheiding van gemeenschap en lidstaten domineert de 
horizontale scheiding der machten. ( ... ) 
Het is geen wonder dat ie pouvoir arrête Ze pouuoir hier een ander 
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verhaal is. ( .. . ) Niet de trias politica is sta-in-de-weg voor verdere 
integratie, ook niet de nationale macht van lidstaten, zoals velen 
denken, maar nationale onmacht ( ... ), de democratische impasses 
in de lidstaten zelf. De nationale overheden missen steeds meer de 

autoriteit om van hun burgers de concessies te vragen die ( ... ) de 
integratie vergt. ( ... ) De impasses in de Europese integratie zijn 
( .. . ) de optelsom van de nationale bestuursimpasses. 

Daar komt nog bij dat de grondstof van de integratie de natiestaat 
is, zoals deze de laatste eeuw tot stand is gekomen. Maar de natie
staat is aan bederf onderhevig en heeft een onzekere toekomst. In 
zeker vijf lidstaten ( ... ) tekenen zich voorboden af van desintegra
tie( .. . ): België, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Duitsland, waar 
de opkomst van de deelstaten de autoriteit van de Bondsregering 
in het integratieproces krachtig ondergraaft. Bij het Verdrag van 

zuilen. Politieke partijen en alle denkbare maatschappelijke orga

nisaties vonden daarin hun plaats en overleg. De politiek was een 
verlengstuk van wat binnen en tussen de zuilen gebeurde. Het 
poldermodel in zijn hevigste vorm. 

Tolerantie was weggelegd voor besturen. Echt contact tussen de 

bewoners van de zuilen werd niet op prijs gesteld. Bescherming en 
veiligheid onder elkaar. ( ... l Intiem, familiair en autoritair. Grote 
sociale controle. De fractieleden van de KVP konden 's morgens in 
De Volkskrant in het hoofdartikel van de staatkundig hoofdredac
teur, hun fractieleider Carl Romme, lezen hoe zij 's middags zou
den stemmen. 
Dit alles liep goed ( .. . ) tot loonexplosies en televisie de massacon
sumptie en -informatie zo ver op gang brachten, dat de burgers ( ... ) 
het lot in eigen hand wilden nemen. Toen kwam de exodus uit de 

zuilen op gang. We schrijven de jaren Amsterdam kwam Bondskanselier Kohl 
zich een keer of vier bij het voorzitter
schap verontschuldigen voor een stemge
drag dat ( ... ) niet paste bij zijn Europese 
houding. 'Maar', zei hij , 'als dit in het 

Verdrag komt, krijg ik het niet door de 
Bondsraad.' ( .. . ) 

Allemaal machten 
zestig. 
Het is niet onlogisch dat ook het verlan
gen naar politieke vernieuwing toen be
gon. 

waar de staat naar loert 
als een kip naar het onweer Op andere terreinen hádden we al onder 

De toekomst van de natiestaat wordt steeds meer een probleem. 
( ... ) Op deze problemen ligt in Brussel echter een taboe. Vragen 

naar de toekomst van de natiestaat is zoiets als vloeken in de 
kerk. Dat taboe moeten we doorbreken. Alle Europese landen 
kampen met ernstige vraagstukken in het functioneren van hun 
democratie. Vaak zijn dat dezelfde vraagstukken ( .. . ). Wat ligt dus 
meer voor de hand dan een algemene discussie in Europees ver
band over deze kernproblemen ( .. . ). Als het Europees bestuur zich 
niet aan zo'n initiatief wil branden, is er niets op tegen als het ini
tiatief uit de universitaire wereld kwam. Onlangs werd de Stich
ting Essay International opgericht, met als doelstelling een Euro

pese ruimte om over dit soort vragen te discussiëren. ( ... ) 

Zltilenstelsel 

Terug naar Nederland. In de twintigste eeuw ligt de ontwikkeling 
van de formele democratie nagenoeg stil. Maar er is een ontwik
keling van wat ik de materiële democratie noem: ( ... ) de evolutie 
van elite-informatie naar massa-informatie, van eliteconsumptie 
naar massaconsumptie. ( ... ) Deze ontwikkeling is mogelijk gewor
den door de welvaart en zij heeft nieuwe machten voortgebracht, 
tegen welks uitwassen nog geen bescherming is gevonden. Groot
machten waarvan Montesquieu niet had kunnen dromen, en had 
hij dat gedaan dan was het hem een nachtmerrie geweest. De 
macht van de media, de macht van het kapitaal, ( ... ) en ook de 

macht van de misdaad. Allemaal machten waar de staat naar loert 
als een kip naar het onweer. ( .. . ) Montesquieu ging het om de vrij
heid van de burger, die hij wilde beschermen tegen mogelijke uit
wassen van machtsopeenhopingC ... ). Het kwam niet in hem op dat 
uit die vrijheid weer machten konden ontstaan, zelfs sterker dan 
de overheid, die op een andere manier weer een gevaar zouden zijn 
voor de vrijheid van de burger. En die burger kijkt nu hulpzoe

kend, maar vergeefs op naar de overheid. 
De belangrijkste reden waarom sinds' 1917 in Nederland geen noe
menswaardige veranderingen meer hebben plaatsgevonden( ... ), is 

dat zich een groter concept voor het bestuur van de samenleving 
ontwikkelde waarbinnen ook de formele democratie een plaats 
kreeg. ( ... ) Dat was de zuilenmaatschappij met als ruggengraat 
van onze samenleving de sociaal-democratische en confessionele 
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ogen gezien dat er een oorlog was 
geweest, die meer sporen had nagelaten dan alleen het verlangen 
naar een vooroorlogse sigaar. In de filosofie het existentialisme, 
Cobra in de schilderkunst, de vijftigers, experimenteel theater, 
nouvelle vague, Vaticaans Concilie. Alles had zijn revolutie gehad, 
behalve de politiek ( .. . ). Maar toen kwam de maatschappijkritiek 
tegen de regenteske structuur, de taboes, de bedomptheid en beslo
tenheid. ( ... ) Tegen ideologen, moralisten en Wichtigmachers. En 
vooral tegen beknotting van vrijheden. Provo begon. De politieke 
vertaling kwam wat later met D66, christenradicalen en Nieuw 
Links. 

D66 

Ik wil het zeker niet de hele tijd over D66 hebben. Maar om 'der
tig jaar politieke vernieuwing' te evalueren, moet ik even naar de 
drijfveren ( ... ) van het begin. De belangrijkste drijfveer was dat 
burger en overheid steeds meer van elkaar vervreemdden door ( ... ) 
het verouderende bestel. De beweging zette drie lijnen uit: een 
meer directe democratie om de burger meer rechtstreeks te be
trekken bij machtsvorming en -uitoefening, politieke partijver
nieuwing en een minder ideologische, meer praktische politiek. 
De behoefte aan een meer directe democratie kwam tot uitdruk
king in voorstellen tot wijziging van grond- en Kieswet: de recht
streeks gekozen minister-president, ( ... ) een districtenstelsel ( ... ), 
gekozen burgemeester en referendum. En boven alles: meer open
heid. ( .. . ) Het is goed om vast te stellen dat het voorstellen waren 
( .. . ) met een samenhangende gedachte: macht moet zoveel moge
lijk van onderop komen, en bestaat bij de gratie van degenen over 
wie zij wordt uitgeoefend. ( ... ) 

Dat kun je de ideologische kant van het gedachtegoed noemen -
praktisch is dat de macht dichter bij huis blijft, meer aansluit bij 
de dagelijkse werkelijkheid, dus minder isolement en vervreem
ding voortbrengt. (Terwijl ik dit schrijf, verbaast het me hoezeer de 
analyse van toen op hoofdzaken nog steeds van kracht is.) ( ... ) 
En er is veel meer vrijheid gekomen, volgens sommigen te veel. 
Maar niet meer dan in het omringende buitenland. Er is veel meer 
openheid, meer dan in het omringende buitenland, maar het kan 

nog beter. De politiek is praktischer geworden, in ieder geval min
der ideologisch. Maar partijpolitieke vernieuwing heeft nauwe-
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lijks plaatsgevonden. Het belangrijkste feit dat naar binnen toe 
als een vernieuwing werkte(. .. ), was de vorming van het CDA, 
maar dat heeft de deconfessionalisering niet kunnen stoppen. En 
de Progressieve Volkspartij( ... ), waartoe D66 het initiatief nam, 
bleef in de aanloop steken. Toen het kabinet-Den Uyl zich in dat 
perspectief had gevormd, liet de PvdA het (. .. ) als een baksteen 
vallen. Het was ongetwijfeld de grootste misser van de afgelopen 
dertig jaar. (. .. ) 
Daar staat tegenover dat zich een doorbraak voltrok in de partij
politieke verhoudingen die (. .. ) voor ondenkbaar werd gehouden: 
in 1994 kwam het eerste kabinet zonder confessionelen sinds 1918 
tot stand. Na de progressieve concentratie was dit de tweede aan
val op de vanzelfsprekendheid van de macht van het midden, die 
het CDA zich had toegeëigend. Die vanzelfsprekendheid is voor
goed verdwenen, de Nederlandse politiek is daarmee definitief 
veranderd. (. .. ) 

Plechtig I.·ijken 

Voor de staatsrechtelijke vernieuwing was het dertig jaar lang een 
lijdensweg. Het ene rapport na het andere. Het ene parlementaire 
debat na het andere: eigenlijk geen enkele resultaat behalve 
afschaffing van de opkomstplicht en gemeentelijk kiesrecht voor 
buitenlanders. Van een meer directe, persoonlijke band tussen kie
zer en gekozene is niets terechtgekomen. 
Het districtenstelsel is steeds afgewezen. Een maand geleden 
stuurde minister Peper, die ik bewonder om zijn onvoorwaardelij
ke toewijding aan democratische vernieuwing, zijn laatste nota 
naar de Kamer met zeven denkbare vormen voor een districten-
telsel( ... ); natuurlijk allemaal binnen de evenredige vertegen

woordiging( ... ). De minister is zo eerlijk te schrijven dat een inter
nationaal rapport vaststelt dat allerwegen in Europa behoefte is 
aan versterking van de band tussen kiezer en gekozene, en dat 
daaraan ook overal iets is gedaan, behalve in Nederland. Dan ga 
je je toch een beetje schamen. 
Het referendum was er bijna. Eén stem ontbrak in de tweede 
ronde, van iemand die tegen was. Niet zomaar tegen, in Nederland 
ben je principieel tegen. Vooral liberalen kunnen daar plechtig bij 
kijken. Interessanter is het principiële argument (. .. ) als zou het 
referendum in strijd zijn met de vertegenwoordigende democra
tie( ... ). De werkelijkheid is immers precies andersom. De kiezer 
kan met een geruster hart zijn vertrouwen aan een afgevaardigde 
geven ( ... ) omdat hij weet (. .. ) dat hij altijd nog aan de noodrem van 
hei referendum kan trekken, als het echt te dol wordt. (. .. ) Het 
referendum vergroot en versterkt de ruimte voor de vertegenwoor
digende democratie. (. .. ) 
De gekozen burgemeester is (. .. ) weer in discussie sinds de belang
wekkende voorstellen van de commissie-Elzinga. De burgers van 
de vier grote steden krijgen het recht wel, die van de kleinste ge
meenten niet en de gemeenten daartussenin mogen kiezen. Al
thans hun gemeenteraden. Als overgangsmaatregel is het mis
schien een stap vooruit (. .. ) maar met een principiële opvatting 
over democratie heeft het weinig van doen. Het zal nog een hele 
toer zijn om burgers uit te leggen dat de ene burger de andere niet 
i als het gaat om zijn democratische rechten. 
De rechtstreeks gekozen minister-president (. .. ) haalde het in de 
staatscommissie Cals-Donner, maar niet in het parlement. Van 
alle voorstellen is het de meest ingrijpende, maar ook de meest 
principiële uitwerking van een zo direct mogelijke band tussen 
kiezer en gekozene(. .. ). Nog belangrijker, het zou de kiezer twee 
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stemmen geven: één voor de macht, één voor de controle. 
Al die voorstellen (. .. ) hebben één vraag gemeen: willen parlement 
en politieke partijen iets van hun macht prijsgeven en de kiezer 
(. .. ) meer directe invloed geven? Nee, is het antwoord(. .. ), de geko
zenen staan geen macht af. 
(. .. ) Drie van de vier voorstellen staan nog steeds ter discussie. 
Maar niet één van de vier is gerealiseerd. Is dat niet weinig voor 
dertig jaar? (. .. ) Het is niet veel, maar het is ook veel gevraagd. (. .. ) 
Het zelfreinigend vermogen van macht is klein, nog kleiner is de 
bereidheid van gevestigde machten om de basis te herzien waar
uit zij voortkomen. Misschien kwamen we te vroeg. 
In de jaren zestig kraakte het zuilenstelsel, maar het stond er nog 
wel. De mensen liepen weg, maar de staketsels (. .. ) bleven over
eind. Alles wat iets te zeggen had, verzette zich tegen de grondge
dachte achter onze voorstellen. In tegenstelling tot de burgers, die 
(. .. ) voor alle vier de voorstellen waren. Toen, en nu nog steeds. Het 
is ook een nadeel voor een partij om hervorming van het democra
tisch systeem als belangrijkste identiteit te hebben. Je politiseert 
het punt(. .. ). Terwijl je voor de realisering grote meerderheden no
dig hebt, roep je juist tegenstand op. (. .. ) Een sterk punt was dat 
de partij geen eigenbelang had bij de voorstellen. In de realisering 
zou ze verdwijnen. 
In vergelijking met ons leven, dat voortdurend blootstaat aan ver
andering, is de grondwet een tegendraads lichaam. Het is een 
vrieselement- dat veranderingen stillegt. Daarop is het ook inge
richt, als waarborg tegen de waan van de dag. Iets komt gemakke
lijker in de grondwet dan eruit. Het stelsel van de evenredige ver
tegenwoordiging is snel ingevroren, en geen paard krijgt het meer 
los. Kortom, terecht of niet, ( ... ) in tegenstelling tot de behoeften 
van de maatschappij en de mensen die in de instituties werken, 
bezitten de democratische instituties zelf een staat van onveran
derlijkheid. (. .. ) Dat gaat knarsen. 

EnterLainmeltLwaarde 

(. .. ) In een democratie draait alles om de mogelijkheid voor bur
gers om een oordeel te vellen over het beleid of het (. .. ) optreden 
van politici. Want de volksvertegenwoordiger is, voorzover ik weet, 
de enige die zijn baas onder zich heeft: de kiezer. Kiezer en geko
zene zijn voor hun informatie voor bijna honderd procent afhanke
lijk van de media. Wie over een periode van vijftig jaar de media
productie bekijkt, ziet onmiddellijk de veranderingen: in de selec
tie van onderwerpen, in (. .. ) hun behandeling, in de verschoven 
waardering van nieuwswaarde. De entertainmentwaarde is steeds 
belangrijker geworden. C .. ) En die ligt in het schokkende, amu
sante, dramatische. Nieuws ligt in wat niet loopt. Wat wel loopt 
heeft geen nieuwswaarde, ook al is het een wonder dat het loopt. 
Daardoor ontstaat een scheef beeld. Journalistieke aandacht voor 
sport en politiek krijgt steeds meer eenzelfde karakter. Alles wordt 
vertaald in winnen en verliezen, (. .. ) bananenschillen, morele ver
ontwaardiging, C .. ) persoonlijk drama. 
Dat komt niet alleen door journalisten, het komt oök door de poli
tici. Als je voor honderd procent afhankelijk bent van de media om 
je kiezers te bereiken, moet je voldoen aan de voorwaarden om ge
communiceerd te worden. Dat betekent niet dat er meer wordt ge
logen dan vroeger. Er wordt in de politiek relatief zelfs minder dan 

elders gelogen, want dat wordt te veel afg)straft. Daarom wordt er 
zo veel gedraaid. Politici stemmen hun boodschap af op de com
municatiewaarde. Niet de feiten zijn vatbaar voor bewerking, wel 
de lading en de ordening. (. .. ) Adjectieven doen de waarheid wel ge-
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weid aan, maar vernietigen haar niet. Dus veel adjectieven. Je 
bent nooit teleurgesteld, maar zeer teleurgesteld, ( ... ) een verschil 

van mening is ruzie. Journalisten ( ... ) concurreren niet alleen met 
journalisten van andere bladen, maar ook ( .. . ) met hun eigen colle
ga's. Om ruimte ( ... ) en plaats. Misschien zit er wel een voorpagi

na in. 
Daar komt nog bij dat geen enkel vraagstuk ( ... ) op ware grootte 
blijft. Juist omdat het voor massacommunicatie geschikt moet 
zijn, ( ... ) wordt alles uitvergroot: probleemstelling, belangen, te

genstellingen, discussie. Alles gaat op een grotere maat dan in 
werkelijkheid. ( ... ) De hanteerbaarheid van het vraagstuk ver
kleint zo, en daarmee de kansen op een oplossing. 
Dit is een aangescherpt beeld, ( ... ) maar kern blijft: waar de demo

cratische organen ( ... ) hun opdracht, rechten en verplichtingen 
constitutioneel dan wel staatsrechtelijk hebben vastgelegd, geldt 
dat niet voor de factor die al die organen met elkaar in verbinding 

brengt en die een democratie dus niet kan missen: de vrije com
municatiefunctie van de media. ( ... ) De media hebben geen verant
woordelijkheid voor het functioneren van de constitutie, hoewel ze 
een sleutelrol vervullen. ( ... ) 

Ministeriële verantwoordelijkheid 

( ... ) Zeker deels vanwege het persoonlijk drama en de hoge com
municatiewaarde is de ministeriële verantwoordelijkheid steeds 
meer een hoofdnummer geworden in het politieke debat. Ik zeg 
'deels' omdat het sowieso een ingewikkeld vraagstuk is. Het pro
bleem zit niet in de eerste plaats in de verhouding minister-amb
tenaar, meer in de verhouding minister-parlement of coalitie-par
lement. ( ... ) De toenemende aandacht heeft weinig te maken met 
afnemende bestuurscapaciteiten van mensen, maar alles met de 
gedragscultuur in de driehoek regering-parlement-media. Van een 
constitutionele ordening, die ten doel had de feitelijke macht bij de 
koning weg te halen (waardoor de monarchie overigens kon voort
bestaan), is het een slagwapen van de eerste orde geworden in de 
politieke strijd( ... ). De media rapporteren daarbij niet passief, zij 
componeren in belangrijke mate mede het drama. 
Ik heb sterk het gevoel dat de connotaties van ( ... ) burgers bij de 

politiek steeds negatiever worden door de politieke cultuur binnen 
die driehoek( ... ). En die cultuur legt ook een zware druk op het 

bestuur zelf. Bewindslieden komen tijd tekort voor het grondig 
doordenken en uitzetten van hoofdlijnen van beleid. De recente rel 

rond het studiehuis is wellicht een goed voorbeeld. Aangezien de 
vrijheid van de pers binnen de grenzen van de wet onaantastbaar 
is( ... ), zal de verbetering van die cultuur moeten komen uit wijzi
ging van de relatie tussen regering en parlement. 

( ... ) Er is in Nederland veel veranderd, en weinig vernieuwd. ( ... ) 

In de politieke cultuur is de ruimte voor echt bestuur kleiner ge
worden. Voor echte controle ook. De omhelzing tussen parlement 
en regering is nog inniger geworden. Het is een onvermijdelijk ef
fect van dualisme dat monistisch functioneert. ( ... ) Alle tijd wordt 
met hartstocht gegeven aan het controleren van het beleid. Op de
tails. Dat proces speelt zich af ver va,n de burgers door anonieme 
personen die achter de brede rug van de fractieleider de Kamer 
zijn binnengekomen. Alleen de partijen weten waarom, de burgers 
niet. Dat was nog niet zo erg zolang de burgers verwantschap en 

vertrouwen voelden met de politieke partijen. Maar ook dat is weg. 
De politieke partijen verliezen hun leden en hun autoriteit. Bur

gers gaan er schouderophalend aan voorbij. De partijen worden 
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kunstmatig in leven gehouden met overheidssubsidies en da 
moet ook zolang er geen alternatief is. Maar daar wordt niet aan 

gewerkt. Er wordt geen centimeter macht afgestaan. ( ... ) 

De déconfiture van het instituut van politieke partijen ( ... ) is een 
ontwikkeling van de laatste dertig jaar. Een nieuw feit. Een ande 
nieuw feit is de stormachtige ontwikkeling van de informatica, die 

de verhouding tussen burgers onderling, maar vooral tussen de 
burger en zijn gemeenschap drastisch wijzigt. De grotere zelfred
zaamheid van de burger maakt hem op veel terreinen veel minde 
afhankelijk van de gemeenschap( ... ). Nieuw is niet de ontwikke 

ling zelf, maar de snelle vaart waarmee zij plaatsvindt. Want indi
vidualisering loopt als een rode draad door de geschiedenis van d 
westelijke beschaving. Zij is niet meer of minder dan het voortdu 

rend pogen van mensen om hun lot minder afhankelijk te maken 
van hogere machten. De elektronische techniek zal dat pogen vol
tooien, maar niemand weet hoe verstrekkend de maatschappelij
ke consequenties zullen zijn, in economisch, sociaal-psychologisch 
en politiek opzicht. 

Wat zal het betekenen voor democratische sleutelbegrippen al 
medeverantwoordelijkheid en leiderschap? Hoe kleiner de reik 
wijdte van de overheid wordt, des te groter het probleem om bur
gers het gevoel te geven dat die overheid van hen is. ( ... ) 
Ik ben ervan overtuigd dat de argumenten om de banden tussen 
kiezer en gekozene directer ( ... ) te maken, alleen maar aan kracht 
hebben gewonnen. ( ... ) Het probleem voor zo'n conceptuele aanp 
ligt niet in het verschil van mening over oplossingen, maar in ( ... 
de ontkenning dat er iets aan de hand is. ( ... ) Bij zulke onzichtba 
re processen is de ontkenning vaak de oplossing. Zo springen som

migen met hun gezondheid om. Je kunt er een tijd mee voort, marur 
tenslotte komt het op je af in een andere omvang en is het niet 
meer op te lossen; dan lost het jou op. 
Ik zou willen dat de volgende verkiezingsstrijd gaat over ( ... ) er 
kenning van de vraag dat er gevaar dreigt voor de democratie( ... ) 
Wat mij betreft vindt kabinetsvorming op basis van dat antwoord 
plaats. Als de democratie echt een rol zou spelen in de campagnes, 
( ... ) als discussiepunt voor alle partijen, zouden de burgers in iedel1 
geval weer even betrokken worden bij hUn systeem, dat zij als van
zelfsprekend ervaren terwijl het dat niet is. Want de burgers 
weten weinig van hun democratie. 

Onder de nogal gruwelijke titel Gelukkig Samen Leven heeft d 
Spaanse maatschappijfilosoof Savater een prachtig boekje ge
schreven over democratie. Een vader legt aan zijn op de politiek 
kankerende zoon uit wat democratie is, waar zij vandaan komt 
hoe kostbaar en breekbaar zij is. Hij wijst erop dat het een stelsel 
is dat absoluut niet aansluit bij het instinctieve: niet bij het recht 
van de sterkste, niet bij organisatiepatronen in de dierengemeen 
schap. Het is een ingenieus product van het menselijk brein, ( ... 
ingewikkeld van structuur, dat veel educatie vergt om ermee tè 
leven. Daarom legt de vader het uit aan zijn zoon. 
Professor Van Dantzig heeft dat ook al eens aangeroerd toen hij 
verbaasd vaststelde dat het fijnzinnigste en ingewikkeldste sys
teem om je samenleving te organiseren, in tegenstelling tot veel 
primitievere autoritaire systemen niets doet om de mensen het 
systeem te leren. Althans in ons land niei. Is het misplaatste af· 
keer van propaganda( ... ), of luiheid, ongeïnteresseerdheid? Of ge· 

woon: niet nodig? Maar het is wel nodig. Nu er toch wat ruimte 
blijkt te zitten in het studiehuis, kan ik Savater aanbevelen al 
verplichte lectuur. Sterker nog, al in het basisonderwijs zou het rij
tje moeten zijn: rekenen, lezen, schrijven en democratie . • 
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