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Het politiel(.e tel(.ort 
Door Allan Varkevisser 

O
nder leiding van de nieuwe pre
sident directeur Jan Timmer 
startte het 'Nederlandse' electro

nicaconcern Philips in 1990 een grote ef
ficiency-operatie om het verlieslijdende 
bedrijf uit de rode cijfers te manoeuvre
ren. Operatie 'Centurion' werd een 
enorm succes: 5 jaar later worden er re
cordwinsten geboekt, zijn er zo'n 60.000 
arbeidsplaatsen opgeheven, en verschil
lende onrendabele bedrijfsonderdelen ri
goureus afgestoten. Met minder mensen 
wordt _er door intensieve samenwerking, 
gestoeld op moderne managementprinci
pes, meer omgeiet dan ooit. In de econo
mie-bijlage van de NRC van 14 april 

De discussie over rol, 
plaats en functie van de 

politieke partijen gaat bijna 
altijd alleen over de partijen. 

wrok. Men heeft zich neergelegd bij de 
noodzakelijkheid en de redelijkheid van 
de efficiency-operatie, ook al is men er 
zelf het slachtoffer van geworden. Voor 
het overige is men allang blij werk te 
hebben en op die manier zelfstandig te 
kunnen zijn en bij te dragen aan de Ne
derlandse welvaart of de wereldecono-

Maar hoe zit het eigenlijk 
met het 'politieke '? 

mie. 
Wat is de betekenis van 

het adjectief 'politiek' nog 
in de moderne tijd? 

"Centurion gaat nooit meer over", ver
klaart veldheer Timmer ondertussen. De 
strategische operatie ter verhoging van 
de efficiency en de effectiviteit gaat on
verminderd door en niemand lijkt zich af 
te vragen wat de sociaal-culturele en po-

Een politiek-filosofisch essay. 

1995 worden de successen van Philips en Timmer bejubeld. Er is 
nog maar één probleem over, volgens NRC-journalist Hans 
Wammes, namelijk de vraag wat het bindende element nog kan 
zijn voor de verschillende activiteiten, divisies, bedrijfsonderde
len en de 290.000 werknemers verspreid over de hele wereld? 
Met deze vraag wordt indirect aangegeven wat de prijs is die 
Philips voor de niets ontziende strategie van uitbesteding, decen~ 

tralisatie en de nieuwe management-cultuur heelt moeten beta
len: het bedrijf is onherkenbaar geworden, heeft geen eigen 
identiteit meer en bestaat slechts nog uit een diffuus conglome
raat of - in veel modernere termen - 'netwerk' van aan elkaar 
toeleverende divisies en bedrijven. Philips is eigenlijk aan beide 
kanten, zowel aan de top als aan de basis, het menselijke 
bevattingsvermogen ontstegen. Aan de top omdat ondanks de 
mythische eigenschappen die men aan president directeur 
Timmer probeert toe te schrijven, het uiteraard ondoenlijk· is 
voor één man - maar ook voor een raad van directeuren - oni een 
multinational met de omvang van Philips in een hectische we
reldeconomie daadwerkelijk te besturen en te leiden. Aan de 
basis omdat men zich nog wel aangetrokken voelt door de gran
deur van het concern, maat de in toenemende mate tijdelijke 
bindingen maken een werkelijke identificatie met het bedrijf en 
de invloed als werknemer op de koers en cultuur ervan tot een 
fictie. De flexibele werknemers maken geen deel meer uit van 
het bedrijf, maar 'vormen niet meer dan een vervangbaar minus
cuul uitlopertje in het netwerk. 

-Eén van de opvallende aspecten bij deze operatie is de gelaten 
houding van vele ex-werknemers van Philips, de berusting waar
mee men het eigen lot heeft geaccepteerd en de afwezigheid van 
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litieke gevolgen van dit soort van we
reldwijde ingrepen zijn en waartoe het ons voert. Of toch? 

Het nieuwe keizerrijk 

De jurist en WEU-topambtenaar Guéhenno zegt in zijn boek met 
de onheilSpellende titel 'Het einde van de democratie' (1). dat 
staten en bedrijven aan het begin van het tijdperk van de open 
systemen staan. In dit tijdperk van de open netwerken zijn de 
voorwaarden voor succes tegengesteld aan die van de gesloten 
systemen van het institutionele tijdperk. De waarde van een be
drijf schuilt nu vooral in de mate van openheid en in het aantal 
verbindingen die vanuit de organisatie naar buiten lopen, het 
aantal knooppunten met het netwerk. Vandaar dat bedrijven en 
staten zich meer en meer bezighouden met informatievoorzie
n;"\g. Bij het maken van beleid gaat het inmiddels om het opvan
gen van zoveel mogelijk impulsen: impulsen over nieuwe pro
dukten, nieuwe financieringsmethoden en nieuwe fabricage pro
ce!isen-. 
De overgang van het institutionele tijdperk naar .het tijdperk 
van de netwerken houdt echter in dat de wereld ongrijpbaar is 
geworden: er is geen ruimte meer voor subjecten, alleen nog 
maar voor systemen die op basis van regels en procedures inter
acteren en waarin de gedragingen van mensen op basis van hun 
functionaliteit worden gestuurd. In zo'n soort samenleving ver
dwijnt de politiek, aldus Guéhenno. De politieke instituties wa
ren afhankelijk van de geografische afgrenzingen van de natie
staten tot elkaar. Binnen deze ruimte bezati de staat soeverei
niteit en was zij in staat de eigen bevolking te mobiliseren op 
grond van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eigen 

(1) 'Het einde van de ,democratie " Jean-Mariè GlLéhllllO, Uitgeverij 
Lannoo, Tiel 1994. J. 
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merken doorzichtigheid, tijdige en relevante infor- der 
matievoorziening en heldere taakomschrijvingen. men 
Volgens Guéhenno hebben we het tijdperk van de bev( 
Verlichting, waarin universele principes zo sterk de heel 
inrichting en werking van onze politieke instituties Arel 
hebben bepaald, verlaten. Guéhenno verwacht niet voor 
veel meer van de politiek, zoals duidelijk blijkt uit van 
zinnen als: " ... er is geen politieke structuur meer en 1 
die waarden voort kan brengen" (p. 124) en "We hall! 
weten niet meer wat vrijheid is, omdat dit begrip te plat 
lang in de sfeer van de politiek is getrokken."(p. bezi 
126). Hij vestigt zijn hoop op "wijze mensen" die de bOVE 
vrijheid van geest hebben weten te behouden tegen men 
de dwang van de geïnstitutionaliseerde wereld in. het : 
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De vragen die het betoog van Guéhenno oproepen 
zijn indringend: betreden we werkelijk een nieuw 
tijdperk waarin het einde van de democratische po
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grondgebied en een solidair gemeenschapsgevoel. Maar in het 
tijdperk van de vluchtige contacten, de ongebreidelde beweeglijk
heid van kapitaal en mensen binnen en tussen netwerken, zijn de 
politieke instituties ten dode opgeschreven. 
Ook de moraal blijft niet onaangetast. In het institutionele tijd
perk bestond een duidelijk onderscheid tussen het publieke en' 
het private belang. In het nieuwe tijdperk heeft dit onderscheid 
alle betekenis verloren waardoor zelfs het laatste taboe, corrup
tie, verwordt tot een functioneel gegeven: "De huidige noodzaak 
tot efficiency vereist een geheel andere benadering, namelijk een 
geïntegreerde samenleving waarin een optimale verspreiding mo
gelijk is dankzij de enorme intensiteit van de relaties. In die si
tuatie is corruptie een woord met een verouderde betekenis: het 
wordt slechts gebruikt door degenen die heimwee hebben naar 
vroegere tijden en die zo hun afkeer verwoorden van de onstuit
bare opwaardering van de relationele macht." (p. 107) Volgens 
Guéhenno staan we reeds met één voet in het nieuwe keizerrijk, 
waar de politiek heeft opgehouden te bestaan. Een nieuw tijdperk 
"van een voortdurend, maar ~us geweld" (p. 116). 

Wat opvalt aan de analyse van Guéhenno is allereerst de parallel 
met de zogenaamde identiteitscrisis van het electronicaconcern 
Philips. Als we Guéhenno mogen geloven is de institutionele on
derneming Philips voorgoed verloren gegaan en is dat de onver
Jnijdelijke prijs die 'we' betalen voor de dwingende normen van 
vooruitgang en groei door almaar hogere efficiency en produk
tiviteit. 
Ten tweede spreekt Guéhenno met een welhaast storende 
nuchterheid over de functionele eisen van de nieuwe tijd en het 
verdwijnen van de politiek. Langzamerhand, mogelijk gemaakt 
door de toepassing van nieuwe technologieën, groeit er een sys
teem dat zelfstandig functioneert, waarin burgers als politieke 
subjecten geen betekenis meer hebben en de politiek onmachtig is 
geworden. De relaties worden met het oog op efficiency-verhoging 
opnieuw ingericht en gestructureerd met als voornaamste oog-

(2) 'The human condition', HaRlwhArendl, rhe universily of Chicago 
Press, Chicago 1958. 

sche conclusie trekken dat corruptie voortaan een handelswijze is 
die perfect past in de ontstane wereld van talloze vluchtige re
laties waarin voortdurend 'kostbare' informatie wordt uitge
wisseld? Dienen we onze illusies omtrent de huidige pplitieke 
structuur, de parlementaire democratie, te laten varen en onze 
hoop te vestigen op 'wijze mensen' die opnieuw inhoud geven aan 
het begrip vrijheid? 

The human condition 

In haar hoofdwerk 'The human condition' (2) heeft Hannah 
Arendt getracht door te dringen tot de achtergronden en de be
staansvoorwaarden van de moderne tijd en de gevolgen voor 'het 
politieke' en voor de menselijke vrijheid. In de inleiding bepaalt 
ze onmiddellijk haar positie: "The earth is the very quintessence 
of the human condition". Om de moderne tijd te begrijpen wil 
Arendt terug naar de condities van het menselijk bestaan, naar 
zoals zij ~elf zegt "the most elementary articulations of the hu
man condition, with those activities that traditionaIly, as weIl as 
according to current opinion, are within the range of every hu
man being." (p. 5),(3 ). 

Arendt is een origineel denker en voor een goed begrip van haar 
visie op de moderne maatschappij en haar kritiek erop is het 
noodzakelijk om dieper in te gaan op enkele grondbegrippen van 
haar werk. In 'The human condition' legt Arendt de nadruk op de 
reflectie op het handelen van mensen, oftewel, Uit (de inzet van 
het boek, A.V.) is nothing more than to think what we are doing". 
De conclusie, verraadt zij al meteen aan het begin van het boek, 
is dat de moderne maatschappij van de aarde is vervreemd. De 
moderne maatschappij is een maatschappij, aldus Arendt, waarin 
de vrijheid en het politieke worden verdrongen door de noodzake
lijkheden die verbonden zijn met de zorg om het levensonder
houd, de zorg om het vege lijf. Een maatschappij waarin de men
sen vervreemd zijn van de aarde als 'hart' van de menselijke con
ditie en waarin zij hun toe-'vlucht' hebben genomen tot niets min-

(3) Men dienl hel woord 'condilion' niel alleen op Ie vallen als voonvaar
de, nwar ook als bepaling. Het gaat om de filosofoche relalie lussen Iwee 
belekenissen, omdal helgeen hel beslaan van de mens mogelijk maakt, hel 
daardoor levens mede bepaall. 

------------------------------------12-------------------------------------
IDEE - NOVEMBER '95 

van 
bone 
een 
voor 
leeft 
Bij '; 

datg 
de i 
uitst 
de p 
het I 
'hoog 

lang 
re all 
life( 

tezi 
geno 
wan' 
denl! 
Mee: 
Arer 

(4) 1 
nllg 
plaa, 
cybe 
kunn 



der dan het ongerijmde 'universum' (4). Een maatschappij waarin 
mensen niet meer samen een gemeenschap vormen, maar één die 
bevolkt wordt door eindeloos eenzame wezens die langs elkaar 
heen leven en volledig in zichzelf gekeerd zijn. 
Arendt wil de moderne maatschappij als het ware een spiegel 
voorhouden, met aan de virtuele kant van het glas een afbeelding 
van de antieke tijd. In de antieke tijd maakte men een duidelijk 
en hiërarchisch onderscheid tussen het menselijk bestaan in het 
handelen en in het denken: de 'vita activa' en de 'vita contem
plativa'. In het 'denkende leven', het filosoferen, hield men zich 
bezig met de meta-fysicia, de orde der dingen zoals die buiten en 
boven de menselijke werkelijkheid bestond. In de 'vita activa' was 
men min of meer altijd gebonden aan de noodzakelijkheden van 
het aardse bestaan. 
Binnen de 'vita activa', maakt Arendt op basis van de oude 
Griekse waarden en denkbeelden onderscheid tussen drie funda
menteel verschillende vormen van ' handelen, - 'labor' , 'work' en 
'action' - die zich tevens verschillend verhouden tot 'the human 
condition'. 
'Labor' heeft te maken met het biologische proces van het mense
lijk lichaam. Door 'labor' wordt het leven zelf gereproduceerd. 
Produktie en consumptie volgen onmiddellijk op elkaar waardoor 
de vruchten van de arbeid geen lang leven zijn beschoren; ze zijn 
slechts zichtbaar in het 'voort'-leven van het individu en van de 
menselijke soort. In het domein van 'labor' is de mens niet veel 
anders dan een vruchtbaar dier. Arendt spreekt daar dan ook van 
het menselijke bestaan als een 'animallaborans'. 
Een tweede vorm van handelen, 'work' genaamd, heeft betrek
king op de onnatuurlijkheid van het menselijk bestaan. Door dit 
handelen komt zogezegd de menselijke wereld tot stand: de mate
riële, culturele wereld in tegenstelling tot de natuurlijke wereld 

. van de 'animallaborans'. De menselijke bestaansvoorwaarde ver
bonden met 'work' is wereldlijkheid. De mens verschijnt hier als 
een 'homo faber': met behulp van werktuigen en instrumenten 
voorwerpen maakt (produceert) hij zich een wereld waarin hij 
leeft. 
Bij 'action', de derde en hoogste vorm van handelen, gaat het om 
datgene wat tussen mensen aan handelingen plaatsvindt, zonder 
de inmenging van dingen of materie. Het politieke wordt bij 
uitstek gevestigd door 'action'. Het vrije handelen en spreken in 
de publieke sfeer, ongehinderd door de noodzakelijkheden van 
het lichamelijke en het wereldlijke werden door de Grieken als de 
'hoogste vermogens van de mens gezien. Moed was daarbij de beo' 
langrijkste politieke deugd want: "Whoever entered the political 
realm had fust to be ready to risk his life, and too great a love for 
life obstructed freedom ... " (p. 36). Men moest dus bereid zijn af 
te zien van het belang van het eigen leven. Daar stond echter te
genover dat men zich in de publieke sfeer onsterfelijk kon maken, 
want de publieke sfeer is de enige. sfeer waar men doet aan ge
denken en herdenken van grote daden in dienst van het publieke. 
Meervoudigheid is de bestaansvoorwaarde voor 'action', hetgeen 
Arendt op de volgende páradoxale wijze verwoordt: "Plurality is 

(4) Destijds, 1957, moest men dat ook letterlijk nemen: de lance
ring van de eerste kosmonaut in een baan om de aarde had juist 
plaatsgevonden. Thans , 1995, zou men de algemene fixatie op de 
cyber-space in dezelfde termen van vervreemding van de aarde 
kunnen beschrijven. 

the condition of human action because we are all the same, that 
is, human, in such a way that nobody is ever the same as anyone 
else who ever lived, lives and willlive." (p. 8). 
Zoals gezegd, de driedeling is niet neutraal; het gaat om een hiër

,archie waarbij 'action' de hoogste menselijke waarde vertegen
woordigt, gevolgd door 'work' en tenslotte het dierlijke 'labor'. 

Na deze algemene uiteenzettingen over de bestaansvoorwaarden 
van mensen 'en hun vermogens, maakt Arendt een historische 
analyse van de wording van de moderne samenleving. Econo
mische analyses van Smith en Locke worden vanuit een culturele 
beschouwing bekritiseerd en aangevuld. Ze gaat in discussie met 
Marx en Weber om niet alleen de genese van de moderne kapita
listische samenleving te begrijpen, maar ook de verwording er
van. Deze verwording bestaat uit het feit dat in de moderne sa
menleving het 'labor'-handelen een enorm aanzien heeft gekregen 
en de andere vormen van handelen als het ware heeft verdron
gen. Deze verdringing heeft enorme consequenties voor het po
litieke handelen en voor de inrichting en ontwikkeling van de sa
menleving. 
Zo wordt de publieke sfeer niet langer door de in vrijheid spre
kende en handelende burger ingenomen, maar door de 'animalla
borans'. De activiteiten van 'labor' spelen zich eigenlijk altijd in 
het private domein af. Alle handelingen die te maken hebben met 
het reproduceren van het leven zelf, voltrekken zich van oudsher 
in de privé-sfeer. In de moderne consumptie-maatschappij heeft 
het constante streven naar meer welvaart geleid tot het de-nivel
leren van alle menselijke activiteiten tot 'labor'. Arendt: ''The ra
ther uncomfortable truth of the matter is that the triumph the 
modern world has achieved is due to the emancipation of labor, 
that is, to the fact that the animallaborans was permitted to oc
·cupy the public realm; and yet, as long as the animallaborans re
mains in possession of it, there can be no true public realm, but 
only private activities displayed in the open." (p. 134). De onge
kende toename van welvaart door onteigening van eigendom en 
onttrekking van arbeidskracht aan het individu heeft alleen 
plaats kunnen vinden doordat het belang van het individu onder
geschikt is gemaakt aan dat van een hoger subject, namelijk 'so
ciety as a whoIe' en in de toekomst - door de toenemende interna
tionalisering en het overwinnen van de beperkingen van de af
stand - het belang van de ganse wereld. Hier raakt de cultuur-fi
losofische analyse van Arendt aan de moderne ideologie van de 
globalisering en de wereldgemeenschap. 
De immense uitbreiding van 'labor' rust op het feit dat de groei 
van de welvaart van 'de samenleving' een zelfde plaats'heeft ge
kregen als de reproduktie van het leven van het individu en van 
de soort. Deze groei wordt vervolgens evenals 'de levenskringloop' 
waartoe de mens als natuurlijk wezen behoort als een oneindig 
proces gezien, waar geen grens of norm aan kan worden gesteld. 
Groei is natuurlijk en heil~g. 

Vervreemding van wereld en aarde 

Arendt beschrijft de wording van de moderne maatschappij zon- . 
der aarzeling in termen van vervreemding. Vervreemding ont
staan door culturele ontwikkelingen zoals de Reformatie, de car
tesiaanse twijfel en de wetenschappelijke ontdekkingen van een . 
universum , buiten onze wereld. Deze culturele ontwikkelingen 
leidden tot een omkering van de vita contemplativa en de vita 
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De eindeloze bagagestromen op Schiphol 

activa en binnen de laatste tot een omkering van de hiërarchie 
tussen labor, work en action. De invloed van het christendom be
zorgde de menselijke conditie van de 'animal laborans' voorlopig 
de eindoverwinning. In het christendom is alle leven heilig ver
klaard en dient het gekoesterd te worden als een geschenk Gods. 
Ondanks de ontkerstening was het ontzag voor het leven nog 
steeds zeer groot. In de moderne wereld werd hierdoor het 'leven' 
het hoogste goed in plaats van d!') wereld, zoals bij de oude Grie
ken, en was alle streven voortaan gericht op onsterfelijkheid van 
het individuele leven in plaats van op de onsterfelijkheid van het 
politieke lichaam, zoals de antieke polis. Het is de activiteit van 
de animal laborans die het leven als biologisch procès onder
houdt: "None of the higher capacities of man was any longer ne
ccesary to connect individual life with the life of the species; in
dividuallife became part ofthe life process, and to labor, to assu
re the continuity of one's own life and the life of his family, was 
all that was needed." (p. 321)., (5). 
Arendt sluit bijzonder somber af als ze constateert dat zelfs het 
denken wordt gereduceerd tot het louter 'rekening houden met 
consequenties', "with the result that electronic instruments are 
found to fulfil these functions much' better than we ever could." 
(p. 322). De laatste fase van deze ontwikkeling ligt voor haar in 
de totstandkoming van een samenleving van )obholders' die van 
haar leden een automatische wijze van handelen eist "and the 
only active decision still required of the individual were.to let go,> 

(5) Voor de liefltebbers: de analyse van Àrendt vertoont hie~ grote 
gelijkenissen met het werk van Foucault en met name met wat 
Foucault benoemde als 'bio-politiek'. 

so to speak, to abandon his individuality, the still individually 
sensed pain and trouble of living, and aquiesce in a daze "tran
quilized", functional type ofbehavior." (p. 322). 

De 'laborisering' van Nederland 

Als we de. vragen hernemen waarmee we de diepte van het werk 
van Arendt zijn ingegaan, wat kunnen we dan nu - al opstijgende 
- zeggen over de door Guéhenno opgeroepen vragen omtrent de 
verdwijning van de politiek, het begin van een nieuw keizerrijk 
en de teloorgang van de moraal! We moeten dan vaststellen dat 
er een grote overeepkomst bestaat tussen de analyses van 
Guéhenno en Ahrendt. Het politieke wordt inderdaad overwoe
kerd door de systematische eisen van een sterk geïntegreerde, 
netwerk-maatschappij . De politieke actoren lijken zich niet of 
nauwelijks bewust van deze reductie van het vermogen tot poli
tiek handelen tot een puur functionele manier van handelen, tot 
'labor', tot zakelijk opportunisme. Sterker nog, de politiek is 
thans één van de machtigste pleitbezorgers voor de samenleving 
van )obholders'. In Nederland, evenals in bijna alle andere wes
terse landen, wordt het werkloosheidsprobleem als het voor
naamste politieke probleem gezien. Regeringen en politieke 
fracties in het parlement putten zich uit in analyses van het 
werkloosheidsvraagstuk en zoeken wanhopig naar beleidsinstru
menten om meer mensen aan het werk te helpen. Bevordering 
van de economische groei, een toename van de nationale wel
vaart, lijkt het panacee te zijn tegen de structurele onderbenut
ting van de nationalll beroepsbevolking. Alle politieke VI'aagstuk
ken worden vertaald naar het belang van de groei van de econo-
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mie en de toename aan welvaart van 'dè' samenleving. Het credo 
van het regeerakkoord van het kabinet Kok luidt: 'Werk, werk en 
werk'. Een cynische illustratie van het gelijk van Arendt want on
der druk van de ongebreidelde noodzakelijke groei worden de be
langen van individuele burgers volledig ondergeschikt gemaakt 
aan het belang van de Nederlandse samenleving. Bij de aanleg 
van grote infrastructuurprojecten zoals de Betuwelijn en de uit
breiding van Schiphol worden individuele belangen van burgers 
gediskwalificeerd door te wijzen op het belang van de projecten 
voor de economie en de werkgelegenheid in Nederland. 
De Nederlandse politiek wordt momenteel gekenmerkt door een 
sterke economische oriëntatie en een technocratisch, bureaucra
tische visie op problemen in de samenleving. De debatten worden 
gedomineerd door de specialisten van de fractie die precies op de 
hoogte zijn van de geldstromen die met het onderwerp gemoeid 
zijn en zich vooral bezighouden met de gevolgen van hun voor
stellen voor de nationale economische huishouding. De verkie
zingsprogramma's worden allemaal door het Centraal Planbu
reau doorgerekend en van een economisch keurmerk voorzien. De 
politieke beloftes worden vertaald in procenten economische 
groei, aantallen banen en guldens welvaartsverbetering. De poli
tiek heeft zich in gijzeling laten nemen door het nationale belang, 
zij heeft zich kritiekloos in dienst gesteld van de welvaartsverho
ging van 'de samenleving' en is daarmee onmachtig geworden nog 
langer het 'politieke' te articuleren. 

Partijen en zingeving 

Het 'politieke' lijkt, met andere woorden, te verdwijnen. Hiermee 
zijn we aangeland bij de context waarbinnen de discussie over de 
rol van de politieke partijen wordt gevoerd. De teneur is dat de 
politieke partijen sterk te lijden hebben onder functieverlies, 
verzakelijking en ontworteling. Sommigen roepen zelfs het einde 
van de politieke partij als belangrijke intermediair tussen kiezer 
en gekozene af. In de discussies die recentelijk zijn gevoerd (6) 
over het onderwerp, wordt de 'excentrische positie' van de partij 
steeds benadrukt. Het gaat dan om de bijzondere positie die een 
politieke partij kan innemen waar het gaat om de publieke re
flectie: het nadenken en discussiëren over en formuleren van het 
publieke belang (7). Hieruit blijkt dat het besef doordringt dat het 
denken over de rol van de politieke partijen moet beginnen bij de 
verwording van 'het politieke' in plaats van de sociologische en 
politicologische analyse van de afbrokkeling van de partijen. Op 
de vraag naar het einde van de geschetste ontwikkeling van de 
verdwijning van het politiek en de mogelijkheden van verande
ring kan geen empirisch-wetenschappelijk antwoord worden ge
geven, aangezien het een bij uitstek politiek-filosofische vraag be
treft. Het antwoord ligt besloten in het vermogen tot zinvol han
delen op basis van eigen ontwikkelde inzichten, vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid, gebaseerd op de eigen individuele, sub-

(6) Ik wü hier IlUJt name ven()ijzen naar het themanumlller van 
Beleid en Maatschappij 'Over de toekomst van de politieke partij
ell', 1995-3 meiljunijaargallg XXII en de conferentie hierover op 
19 juni 1995 in Nieuwspoort, georganiseerd door de gezamenlijke 
wetellschappelijke bureaus van CDA, VV,D, PVDA, e,,: D66. 
(7) ibidj conferentieverslag 'Politieke partijen in de toekomst ', in
leidillg door C. Klop, p.14. 

jectieve positie in de wereld. Het is onverbrekelijk verbonden met 
de mogelijkheidsvoorwaarden voor democratie en van subjectieve 
zingeving. En hier begint de belangrijke en onmisbare taak van 
de politieke partijen, namelijk de bemiddelende rol als vereniging 
die een 'excentrische' ruimte biedt aan burgers om hun vermo
gens van reflectie en argumentatie ten overstaan van de publieke 
zaak te benutten. 

Een eerste voorwaarde daarbij is echter wel dat zij zich aan de 
greep van het groei-paradigma weten te ontworstelen. Het is van 
groot belang de culturele dimensie van het groei- en efficiency
vraagstuk goed te begrijpen. De enorme dwang tot schaalvergro
ting en automatisering op basis van efficiencyverhoging en effec
tiviteitsverbetering komt niet voort uit een autonome ontwikke
ling die onontkoombaar in een bepaalde richting gaat. Het is geen 
evolutionair proces (sic!) waar nu eenmaal een prijs voor moet 
worden betaald. Integendeel, de moderne maatschappij is het ge
volg van een eenzijdig culturele preoccupatie waardoor bij de 
maatschappelijke integratie en bij de ontwikkeling en de invoe
ring van nieuwe technieken voortdurend dezelfde culturele con
cepten de richting bepalen. Deze richting is eenzijdig die van de 
functionele rationaliteit (8): het streven is groei door efficiency
verbetering en effectiviteitsverhoging zonder oog te hebben voor 
de sociaal-culturele en de politieke gevolgen. De zogenaamde sub
stantiële rationaliteit, een manier van denken waarbij men de in
terdependentie van verschillende ontwikkelingen juist probeert 
te ontdekken en te analyseren, is niet meer in het geding. Deze 
kan ook pas weer in zicht komen als men zich andere vragen gaat 
stellen: namelijk niet langer alleen de technoCratische 'hoe'-vra
gen, maar ook de meer filosofische - en soms zelfs metafysische -
'waartoe' en 'waarom'-vragen. Vragen die alleen beantwoord kun
nen worden als men niet meer spreekt vanuit het belang van 'de 
samenleving', maar vanuit een 'eigen', zelf-ervaren belang als in
dividu èn verantwoordelijk lid van een gemeenschap. Met andere 
woorden, de hierboven beschreven culturele overheersing kan al
leen worden bestreden door een culturele 'Umwertung' van on
deraf in combinatie met een herstei van de eigen politieke vrij
heid. Mensen die een andere maatschappelijke ontwikkeling 
voorstaan, dienen zich niet meer te laten overheersen door regels 
en normen afkomstig van anonieme stelsels of gebaseerd op ge
reïficeerde eenheden zoals de 'samenleving' of de 'wereld'. Zo kun
nen zij zich een andere democratische cultuur scheppen. Een 
cultuur die gekenmerkt wordt door een houding die zich ook wel 
laat omschrijven als democratisch individualisme. 

Democratisch individualisme 

In het onlangs verschenen 'De open samenleving en haar vrien
den' (9) staat een beschouwing van de socioloog Kees Schuyt, die 
in het kader van dit essay belangwekkend kan worden genoemd. 

(8) Het onderscheid tussen filllctionele en substantiële rationaliteit 
is oorsprollkelijk afkomstig van de socioloog Karl Manllheim die 
aan de hand van deze begrippen probeerde te verklaren waarom in 
hoog-ontwikkelde beschaafde lIaties toch vaak dwaze projecte1l en 
operaties kOllden worden uitgevoerd met ellomw, soms desastreuze 
cOllsequellties. ,I. ' 

(9) 'De open samellleving ell haar vriellden', Christiaa1l de Vries en 
Kees Schuyt , Boom, Meppel 1995. 
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Hij laat zien dat de politiek niet alleen bedreigd en beheerst 
wordt door een al te sterk economistisch denken, maar dat het in 
Nederland vooral ontbreekt aan een sterke democratische cul
tuur. 
Volgens Schuyt hechten de politici zelf niet zozeer aan de econo
mische wetenschappelijke rationaliteit, maar komt hun voorkeur 
voor economische modellen en wetenschappelijk onderbouwde 
stellingen voort uit 'politieke lafheid' (p. 57). Politici verschuilen 
zich op die manier veeleer voor de explicitering van de morele 
keuzen. 
Burgers worden in Nederland stelselmatig buiten het politieke 
spel gehouden vanwege het gebrek aan een "stevige democra
tische cultuur". Essentieel voor een democratie is dat de burgers 
in staat zijn om als lid van de gemeenschap zelf hun eigen be
langen te formuleren en te articuleren. De crisis van de demo
cratie ligt in het huidige onvermogen van burgers om zulks te 
doen: " ... het zijn niet meer de burgers zelf, die met hun vertegen
woordig(st)ers de eigen belangen formuleren, want dat wordt 
steeds meer aan anderen overgelaten. Als er tussen de burgers en 
de politieke besluitvorming rijen buitenstaanders zijn gaan staan 
(wetenschappelijke experts, ambtenaren, adviesraden, lobbyisten 
en dergelijke) dan komt dat vooral omdat er geen cultuur van de
mocratie is ontwikkeld, waarin het vanzelfsprekend is dat na on
derlinge uitwisseling en eventueel vinnige debatten een ge
meenschappelijk en daarmee voor ieder bindend besluit wordt ge
nomen." (p. 60). Schuyt schetst vervolgens de positieve uitings
vormen van het democratische individualisme, zoals zelfredzaam
heid, particulier initiatief, onafhankelijkheid van geest, lichaam 
en levenswijze, responsiviteit jegens de medeburgers die niet 
goed in staat zijn de eigen autonomie gestalte te geven en een ge
zond weerstandsvermogen tegen autoritaire vormen van beheer 
en bestuur. Maar hij ziet ook de (voor het bestuur) negatieve 

(10) Dit ;., tevens de reden waarom D66 zich als partij niet te sterk dient 
te identificeren m~t Paars. Paars;" de kleur van een regering, groen;" de 
kleur van de partij. De eerste kleur;" de uitkomst van een noodzakelijk (en 
gegeven de omstalldigheden ook wenselijk) comprom;", de tweede kleur 

kanten van het democratisch individualisme zoals gewetensvolle 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De conclusie van Schuyt luidt: 
"De recreatie van de democratie in nieuwe levendige vormen ligt 
in handen van burgers." (p. 63). 

Socratische stoorzenders 

Maar zoals gezegd kunnen politieke partijen burgers daarbij een 
handje helpen. Voorwaarde hiervoor is dat zij zich terugtrekken 
uit de bureaucratische verstrengeling tussen politiek en bestuur. 
De politieke partijen zullen zich onafhankelijker van de rege
ringspolitiek en het openbaar bestuur moeten gaan opstellen. In 
D66 termen: de politiek partij moet weer een 'beweging' worden. 
Een vereniging van burgers die gezamenlijk willen trachten om 
het politieke veld in beweging te krijgen, om oude verkalkte 
structuren open te breken, democratisch ongelegitimeerde 
machtsconcentraties te ondermijnen en weer partij worden in de 
discussie over het algemeen belang in plaats van een verlengstuk 
van de uitvoerende macht te worden (10). Of zoals de rechtsfilo
soof René Foqué het onlangs kernachtig formuleerde: "De toe
komstige rol van de politieke partijen ligt in het revitaliseren van 
het politieke, van de reflectie en van het argumentatieve debat 
over de samenhang der dingen en over de grote oriëntaties van 
ons samenleven in een politieke gemeenschap, die zich kenmerkt 
door tegenstellingen en conflicten omtrent de concrete invulling 
daarvan." (11). Politieke partijen zullen zich daarom moeten op
werpen als socratische stoorzenders van de verbureaucratiseerde 
politiek. Ze zullen vragen moeten stellen over het 'waartoe' en het 
'waarom'. Vragen waardoor mensen hun bijzondere vermogen 
weer moeten 'aan'-spreken. Vragen die de energie weer leiden 
naar politieke 'actie' in plaats van naar het politieke hand-'werk' 
en de ambtelijke bestuurlijke 'arbeid' . • 

staat voor de inhoud van het eigen gedachte1lgoed dat men moet trachten 
waar te maken. 
(11) zie 1I00t 6, 'Politieke partijen in de toekomst', confere1llieverslag 
p.32. 

Oude nummers nabestellen ? 
Dat li.an. 

Oude nummers van Idee kunt u, zolang ze 'op voorraad' zijn, nabestellen. 
Zo kunt u uw collectie completeren, of artikelen over onderwerpen die u interesseren maar die 

eerder aan uw aandacht ontsnapten, alsnog lezen . 
. Van artikelen uit ~ummers die niet meer leverbaar zijn kunt u fotokopieën bestellen. 

Wilt u meer weten of een of meerdere nummers nabestellen? 

Neem dan even .contact op met het Wetenschappelijk Bureau van D66, 
op werkdagen met uitzondering van vrijdag telefoon 070-356.60.66. 
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