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PERSPECTIEF 

Over burgerschap, 
politieke partijen 

en Europa 
Vraaggesprek met Siep Stuurman 

Doo r A lla n Vark ev i sse r e n Ch ri stiaan de Vr ies 

I
n zijn laatste boek over 1000 jaar 
staatsvorming in Europa (1). formu
leert Siep Stuurman, hoogleraar 

Europese Ontwikkeling aan de Erasmus 
Universiteit vari Rotterdam, een democra
tische en een methodologische kritiek op 
de 'canon' van de geschiedenis van de poli
tieke theorie. Met deze canon doelt Stuur
man op een samenstel van ideeën, teksten 
en interpretaties waarover men het eens 
is en waardoor betekenis wordt verleend 
aan voorbije gebeurtenissen, die anders 
als niet meer dan toevalligheden zouden 
worden beschouwd. Een gesprek met een 
erudiet en historisch georiënteerd politico
loog over de huidige politieke episode. 

Hoe verhouden wij 
ons tot Europa? 

tievorm, de belangen die daar samenko
men, is het een oppositiepartij en met wie 
sluit men coalities. Helemaal aan het 
einde komen ze pas uit bij het program
ma van de partij. Politici daarentegen 
beginnen daarmee en dat is gezien wat 
de canon ons vertelt ook logisch. 

Zijn er vernieuwingen mogelijk 
in het staatsrechtelijk 

denken van D66? 
En hoe staat het met 
de politieke p artij? 

Dit alles is een gevolg van de constructie 
van de 'partijen-democratie'. Aan de ene 
kant was deze bij het ontstaan ervan iets 
nieuws, omdàt daarmee het bestaan van 
tegenstellingen werd geaccepteerd. De 
oudere politieke theorieën beschouwden 
zoiets als partijen en fracties als nadelig, 
omdat zij de staat zouden verdelen. De 

Het zijn belangrijke vragen 
die hier aan de orde komen. 

.------------------------------. 

A.Y.: Hoe zou je de canon typeren waarbinnen de politieke partij
en thans functioneren? 

S.S.: Dat is niet zo'n makkelijke vraag als het gaat om de politie
ke partijen als zodanig. Bij een canon denk je aan een ideeën
structuur of een paradigma dat men gemeenschappelijk heeft. In 
algemene zin meen.ik dat alle partijen de pretentie uitdragen en 
dus ook de verplichting hebben om een synthese tot stand te 
brengen tussen verschillende belangen en kwesties die spelen in 
de samenleving. Alleen al de verkiezingen werken zo uit dat bur
gers een keuze maken voor één politieke partij, een keuze waarin 
eigenlijk hl hun andere keuzes, die zij zouden willen maken op de 
diverse deelgebieden, samenkomen. De partijen zullen dus een 
breed gedefinieerd belang moeten articuleren - ze noemen dat 
veelal een algemeen belang. Dit laatste nu schept de pretentie de 
diverse ideeën en belangen te verbinden tot één synthese. 
Sociologen zullen, als je ze vraagt een partij te karakteriseren, al
tijd beginnen bij kenmerken als de sociale basis, de organisa-

AUall Varkevisser ell Christiaall de Vries zijn respectievelijk wetenschappe
lijk medewerker en directeur van het wetenschappelijk bltrealt van D66. 
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moderne democratie heeft het conflict 
geaccepteerd, mede vanwege de 'produktiviteit' ervan. 
Tegelijkertijd wordt er gewerkt met de idee van het vrije man
daat waarbij iedere parlementariër het hele volk vertegenwoor
digt, terwijl we weten dat hij of zij toch vooral de eigen partij re
presenteert: 
Onderling zullen de partijen weer altijd het gevoel hebben het ge
heel te moeten vertegenwoordigen terwijl ze slechts een déél er
van representeren. Die denkwijze is op zekere hoogte ook noodza
kelijk want zij maakt het mogelijk compromissen te sluiten of 
loyale oppositie te voeren. 

A.V.: Is er nu 'sprake van een crisis in het zelfbeeld van de partij
en? 

S.S.: Als je het paradigma zo breed formuleert, meen ik niet dat 
je kunt spreken van een crisis. Deze zou er immers in bestaan dat 
de synthese in de praktijk niet meer tot stand zou komen. Het is 
nou eenmaal een kenmerk van democratie dat deze synthese zich 
moet bewegen in het spanningsveld tussen praktijk en ideaal! In 

(1) 'Staatsvormillg ell politieke theorie ', Siep Stllunllall , Uitgeverij Bert 
Bakker, Amsterdam 1995 
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moet bewegen in het spanningsveld tussen praktijk en ideaal! In 
een goede democratie zijn burgers per definitie niet tevreden en 
zal men altijd een kloof opmerken tussen kiezers en partijen. 
Ik vind dat niet zo erg. De crisis waar men het meestal over heeft, 
komt eigenlijk op twee dingen neer. Het ene is dat partijen zich 
allemaal gevormd hebben, met in Nederland de Democraten 66 
als belangrijkste uitzondering, rondom traditionele ideologische 
complexen. D66 heeft dat niet willen doen, maar toch kent ook 
deze partij uiteindelijk een politieke identiteit, namelijk een 
links-liberale, ik zou het niet anders kunnen noemen. De traditio
nele ideologieën hebben evenwel niet meer de helderheid en het 
onderscheidingsvermogen dat ze. voorheen hadden en daarom 
kan men concluderen dat de partijen geen duidelijke identiteit 
meer hebben. Dat is mogelijk, maar dit betekent nog niet dat ze 
'identiek' zijn geworden. Zo wordt het door de partijen zelf niet 
beleefd en ook niet door de kiezer. De andere kant van het ver
haal van de kloof is dat de partijen, in plaats van 'regisseurs' 'spe
lers' zijn geworden in een ingewikkeld spel waarin tevens vele 
andere actoren een rol spelen. Zij moeten steeds vaker niet thuis 
geven bij allerlei kwesties. Die kunnen niet meer op 'hun' niveau 
worden opgelost. Maar stel nou dat je de vraag eens zou omkeren. 
In iedere (parlementaire) democratie zijn er organisaties nodig 
die ideeën en belangen bundelen, die zo'n synthese maken -
daarom acht ik het ondenkbaar dat er in een democratie geen 
partijen meer zouden bestaan. Ze veranderen weliswaar van 
vorm, maar het type organisatie dat synthetiserend te werk gaat, 
zoveel mogelijk bij elkaar brengt en vervolgens naar de burgers 
toegaat met een idee voor een globale richting in de komende ja
ren, dat raak je niet kwijt. De kracht en de betekenis van dit type 
organisatie kan natuurlijk verkeren wanneer andere vormen van 
collectieve wilsvorming belangrijker worden. Denk maar eens 
aan het correctief referendum, waarbij je een andere mechanisme 
in het spel brengt dat het compromis van de partijen-democratie 
in bepaalde gevallen teniet doet. Maar bij dit al wordt nog steeds 
deze partijen-democratie verondersteld! 

CdV: Valt er in dit licht nog iets te zeggen over het vraagstuk van 
de traditionele bindingen van partijen aan bepaalde delen van de 
bevolking? 

S.S.: Deze is eveneens zwakker geworden. Je hebt altijd in partij
en een kern-electoraat en een vlottend rand-electoraat gehad. 
Maar het verschil met 30 jaar geleden is dat het eerste relatief 
kleiner en het tweede veel groter is geworden. Dat brengt met 
zich mee dat partijen onderling sterker moeten concurreren om 
de stemmen van de kiezers te verwerven. De partijen zullen dan 
enigszins naar elkaar toe trekken, want de zwevende kiezer valt 
niet te verleiden wanneer de kern-identiteit van de eigen partij te 
sterk wordt benadrukt. In tegendeel, je dient te accentueren waar 
je gematigd in bent. Een en ander heeft geleid tot grotere fluctua
ties in electorale sterkte van partijen. Dat is wat je sinds eind ja
ren '60 in Nederland hebt zien gebeuren. Wat je nu ziet, is het 
ontstaan van de 'kiezersmanager'. De 'kianten' - om die nare term 
maar even te gebruiken - gedragen zich minder consistent dan 
vroeger. Men zal dus steeds weer met iets anders moeten komen. 

CdV: Van wezenlijk belang lijkt me ook je opmerking dat politieke 
partijen in toenemende mate opereren op een veld waar veel méér 
actoren op aanwezig zijn? 
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S.S.: Die andere actoren zijn onder méér de sociale bewegingen of 
burgerinitiatieven of hoe je ze ook wilt noemen. Het zijn tevens 
allerlei delen van het staatsapparaat en de regionale en lokale 
bestuurders. Het zijn natuurlijk ook economische lobby's of zelfs 
afzonderlijke grote ondernemingen. In een iets andere variant 
valt er ook de rechterlijke macht onder. In het labyrinthisch ka
rakter van de geïnstitutionaliseerde politiek is dit niet nieuw, 
want het verhaal van 'die goede oude tijd' waarin alles één en 
overzichtelijk was, is natuurlijk een mythe. Maar je kan wel zeg
gen dat de pluriformiteit en de onoverzichtelijkheid er groter op 
is geworden. 
Vanuit een andere invalshoek bezien is dat niet zo'n ramp. Met 
name niet als je het bekijkt vanuit het oogpunt van de demo
cratische noodzaak van machtenscheiding. Geconstateerd werd, 
naar aanleiding van de pacificatiedemocratie in Nederland, dat 
de machtenscheiding in Nederland een fictie dreigde te worden. 
Je had eigenlijk één kongsi van regeringsmeerderheid, partijen 
en parlement. Vandaar ook het gebrek aan dualisme: dat komt 
niet meer tot uitdrukking in zo'n situatie. Van de machtenschei
ding was eigenlijk alleen nog de onafhankelijkheid van de rech
terlijke macht over gebleven. Maar het onderscheid tussen wet
geving en uitvoering, dat bij Montesquieu zo helder was, is in de 
moderne staat een kunstmatige constructie geworden. Je kunt 
ook zeggen dat de versplintering van de politiek en van de macht 
een gezond verschijnsel is en dat er een nieuw type machten
scheiding door ontstaat. Zo beschouw ik ook voorstellen als de in
voering van een referendum en een nieuwe wijze van verkiezing 
van afgevaardigden. Deze dragen bij tot een evenwichtiger verde
ling van competenties in de samenleving. 
In dit licht bezien heb ik nooit begrepen waarom D66 de invoe
ring van een districtenstelsel steevast combineert met de gekozen 
minister-president. Als je een districtenstelsel invoert, vergroot je 
het lokale element in de landelijke politiek. Dat leidt ertoe dat de 
coalities in de landelijke politiek minder homogeen en vast zijn 
ingekaderd. De meningsvorming in het parlement wordt bij een 
districtenstelsel dus vloeiender van karakter dan in een stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging. Als je daartoe .besluit, dan 
moet je niet tegelijkertijd de uitvoerende macht willen versterken 
door deze een mandaat van het volk te geven. Een direct gekozen 
minister-president lijkt wel democratisch, maar het gaat dan heel 
snel in de richting van een plebiscitaire democratie. Kijk naar de 
situatie in Frankrijk, die is de facto niet zo democratisch. 

CdV: Ik meen dat hier een 'subjectief element een rol speelt, wat 
tot uitdrukking komt in het motief van de 'directe' verkiezing. Men 
wenst een meer 'directe' democratie. 

S.S.: Maar het verkiezen van een minister-president is nou juist 
het tegendeel van directe democratie, want men kiest een per
soon die vervolgens decisionistisch te werk zal gaan. Zijn wil be
paalt wat er gebeurt. Het idee van de afgevaardigde van een dis
trict staat dichterbij de idee van directe democratie, omdat je je 
daarbij kunt voorstellen dat er een relatie ontstaat tussen de bur
gers en hun afgevaardigde. De relatie tussen de kiezer en de mi
nister-president is nou juist niet wederkerig. Dan gaat het om 
een eenmalige machtsoverdracht, waarbij allerlei irrationele en 
imago-gebonden elementen een hoofdrol zullen spelen. 

CdV: De gedachte erachter is óók dat de verkiezing van de minis-
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ter-president niet langer voortkomt uit de ondoorzichtige en tac
tisch bepaalde machtsconstellatie van partijen onderling. De idee 
is dat, wanneer de minister-president het niet goed doet, het volk 
hem in meer directe zin weer kan terugroepen. 

S.S.: Die gedachte begrijp ik vooral in het licht van de kritiek op 
de karteldemocratie zoals die in de jaren '60 en '70 bestond waar
bij het CDA, of de voorlopers van deze partij, alsmaar in de rege
ring zaten. Dat gaf een onbeweeglijkheid aan het systeem en ook 
een zekere ondoorzichtigheid. Maar die fase 
hebben we nu definitief achter ons gelaten, 
die zal niet snel meer terugkeren. En in de 

landse kiezers alleen maar voor een Nederlander kiezen. Waarom 
zou je niet een premie leggen op de groepering die erin slaagt om 

belangen te articuleren die 'over grenzen heengaan'. 
Nu is het Europees Parlement behept met precies dezelfde ziekte 
als alle andere Europese instellingen, uitgezonderd de Europese 
Commissie. Het zijn geen organen die zelfstandig besluiten ne
men, het zijn onderhandelingsarena's voor afgevaardigden van 
nationale staten. Dat is ook logisch want strikt in financiële ter
men gemeten, zijn de nationale staten nog steeds de belangrijkste 

instituten. De nationale staten hebben in 
de loop van twee eeuwen de gemeenten fi
nancieel uitgehold. De gemeentelijke zelf

huidige situatie vind ik het een gevaarlijk 
voorstel omdat het risico van een soort van 
Bonapartistische plebiscitaire democratie 
veel groter is. 

Waarom 
standigheid is enorm afgenomen en zij zIjn 
nu voor hun financiële middelen voorname
lijk afhankelijk van de nationale staat. Aan 
de andere kant, wederom financieel gespro
ken, heeft de nationale staat maar mond
jesmaat iets afgestaan aan het Europees 
niveau. Het Europese budget is ontzettend 
klein en gaat bovendien voor zo'n 55 % op 
aan landbouwsubsidies. Het budget voor 
zoiets als een eigen beleid is dus heel ge
ring. Maar' de Europese instanties hebben 
op economisch gebied wel enorm veel rege
lingen voortgebracht die ook van kracht 

voeren we 
Partijen hebben nu vooral een partijleider 
nodig omdat ze concurreren in een openbaar 
bestel waarin de televisiedemocratie een 
hoofdrol speelt. Het is gevaarlijk om het be
stel zo vorm te geven dat je de televi
siedemocratie op het niveau van die uitvoe
-rende macht nog een keer introduceert. Op 
het lokale niveau werkt dat anders uit om
dat deze hier het minst krachtig is en klas- ' 
sieke politieke mechanismen van de verga-

geen stelsel 
van evenredige 

veriegenwoordiging 
in op Europees 

niveau? 

dering, de meeting, de schriftelijke stukken 
relatief nog de grootste rol kunnen spelen . 

. Lokale televisiestations werken bovendien anders dan nationale, 
omdat hier de burger niet alleen vóór de buis zit, maar er ook nog 
zelf op aanwezig is. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat 
hiermee het hele verhaal gegeven is. 

CdV: Je ziet meen ik twee tendensen, één van lokalisering van de
mocratie en één van Europeanisering. Beide dreigen te blokkeren. 
Zie jij hier mogelijkheden? 

Kijken we naar het geografische kader voor de democratie, dan 
zien we een paradoxale situatie. Aan de ene kant is de bele
vingswereld van burgers er één die een lokale horizon heeft. Kijk 
maar naar het referendum over de stadsprovincies. Mensen kie
zen vóór de vertrouwde lokale leefwereld, waarin ze weten wat de 
termen betekenen en wie de machthebbers zijn. En ze kiezen té

gen mensen die aan de tekentafel een nieuwe indeling van de we
reld zitten uit te denken op basis van een economische abstracte 
rationaliteit die de burger zèlf niet ziet. Dat wijst allemaal in de 
richting van een lokale arena. Aan de andere kant heb je de ont
wikkeling van globalisering, dan gaat het over Japan en de 
Pacific en over de hele wereld. 
Hiertussen zitten nu twee niveaus waarop werkelijk gekozen 
wordt en dat is het nationale en in geringere mate het Europese. 
Ik meen dan ook dat het goed zou zijn om niet alléén in te zetten. 
op het lokale niveau, maar ook op het Europese. Om het te con
cretiseren: je kunt zeggen dat we de verkiezing van het nationale 
parlement gedeeltelijk moeten 'lokaliseren' zodat er een gemengd 
stelsel ontstaat van evenredige vertegenwoordiging en districts
gewijze verkiezing. Maar waarom zouden we niet aan de andere 
kant de verkiezingen voor het Europees parlement dénationalise
ren? En wel zodanig dat het niet meer vanzelf spreekt dat Neder-
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zijn via de verdragsverplichtingen in de af
zonderlijke lidstaten. De implementatie 
van die regelingen blijft dan weer afhanke-

lijk van de nationale staten, waarbij uiteraard de ruimte bestaat 
voor creatieve regelinterpretatie. 
Je zou iets moeten doen, zowel in de zin van het rélokaliseren van 
de nationale verkiezingen, als het gedeeltelijk of geheel dénatio
naliseren van de Europese verkiezingen. Waarom voeren we geen 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging in op Europees ni
veau? Dan kan een partij zich bijvoorbeeld profileren als de Ne
derlandse liberalen en de concurrentie aangaan met een verbond 
van een .aantal liberalen uit verschillende Europese landen die 
zeggen dat zij de Euro-liberalen zijn. De Europese kiezer mag 
dan kiezen, waarbij je de evenredigheid behoudt, Nederland heeft 
dan bijvoorbeeld minder stemmen te vergeven dan Duitsland. Er 
zou al heel wat gewonnen zijn als bijvoorbeeld de helft van de af
gevaardigden volgens de huidige procedure gekozen zou worden 
en de andere helft vrij zou zijn. Dan krijgt de burger opeens een 
keuze die hij nu niet heeft. 

CdV: Zou dat ook leiden tot een Europese integratie van politieke 
partijen, in de zin dat je de hoofdstromen ziet terugkeren, zonder 
dat deze alleen maar een nationale binding hebben? 

S.S.: Dat is de grote vraag, maar zo'n stelsel maakt het wel moge- , 
lijk. Nu spelen de bondgenootschappen tussen politieke partijen 
in de besluitvorming in Straatsburg en Brussel een rol omdat men 
daar alleen een meerderheid kan halen door onderling een meer
derheid te vormen. Maar op het niveau van de Europese burgers 
vindt deze binding niet plaats, want zij stemmen uitsluitend op de 
eigen nationale afgevaardigden. Je zou het systeem van de twee 
stemmen op beide fronten moeten invoeren: voor het lokaal-natio
nale èn het Europese niveau. Voor het laatste: één nationale stem 
en één Europese stem en dan eens kijken wat er gebeurt'. 
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In het stemlokaal 

maar wel een mogelijkheid waardoor zich een nieuw type poli
tieke realiteit kan vestigen. Er wordt vaak lacherig gedaan over 
de gevoeligheid voor de problemen rond het kiesstelsel door te
genstanders van D66, maar als je naar de geschiedenis kijkt dan 
zie je dat momenten waarop kiesstelsels worden gemaakt of ver
anderd, hele belangrijke momenten blijken voor de ontwikkeling 
van democratieën. Je legt namelijk niet alleen de regels van het 
spel en de machtsverhoudingen voor langere tijd vast, maar het 
limiteert ook de mogelijke vormen van politiek die zich in zo'n 
systeem kunnen ontwikkelen. 
Het zou erg jammer zijn als men nu niet in de drie niveaus begint 
te denken - lokaal, nationaal en Europees. Op de globalisering op 
wereldschaal heeft de politiek geen greep. Dat moet je ook niet 
willen want er is geen enkele institutie die dat kan. Maar op Eu
ropees niveau ligt dat anders. Op dat niveau zullen zich harde 
keuzes voordoen die te maken hebben met de mate van protectio
nisme, met de bescherming van de eigen arbeidsmarkt, direct 
daaraan verbonden de hele kwestie van een sociaal Europa. Je 
kan eenvoudig geen sociaal Europa hebben zonder afscherming 
naar buiten, zowel voor diensten en goederen als voor mensen. 
Het zou erg jammer zijn als dat debat slechts impliciet gevoerd 
werd, bijvoorbeeld alleen door de monetaire unie tot stand te 
brengen en het sociale handvest in de la te laten waar het sinds 
de Engelse obstructie in is verdwenen. 

A.V. : Je sprak eerder over de scheiding van machten en hoe deze 
in de periode van de karteldemocratie met name door de machts
positie van het CDA in gevaar kwam. Je constateert nu een 
nieuwe situatie, wat valt er in het licht hiervan te zeggen over wat 
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men, een beetje dubbelzinnig, aanduidt met het primaat van de 
politiek? 

S.S.: Het primaat van de politiek vind ik een gevaarlijke term 
omdat er twee verschillende dingen bij kunnen worden gedacht. 
In de meest prettige zin van het woord betekent het primaat van 
de politiek het openbare debat, de doorzichtige besluitvorming en 
de afweging van belangen in het parlement. In het verlengde 
hiervan betekent een primaat voor de politiek dat zij niet een ver
lengstuk is van de markt, dat de marktconformiteit niet het enige 
criterium mag zijn - was dat wèl zo dan zou je alleen zoiets als 
een 'nachtwakersstaat' nodig hebben. Het primaat van de politiek 
kan evenwel óók betekenen: het primaat van de politici en wel in 
het bijzonder van de politici die aan de regering zijn, zeg maar 
een terugkeer naar de maakbaarheid van de samenleving in een 
meer autoritair-etatistische vorm. 

A.V.: De huidige situatie valt op twee manieren te bekijken. Aan 
de ene kant kan je zeggen dat er veel meer sociale bewegingen, or
ganisaties en marktorganisaties zijn dan vroeger waarmee de 
macht herkenbaar moet worden gedeeld. Maar aan de andere 
kant zou je ook kunnen zeggen dat er een institutionele integratie 
op gang is gekomen, die een anoniem belang heeft doen ontstaan -
in tegenstelling dus tot het 'algemeen' belang. Dan zou er in poli
tiek opzicht dus geen sprake zijn van een toenemende machtsde
ling maar van machtsverlies, door de totstandkoming van een po
litieke concentratie van macht in bureaucratische en techno
cratische systemen. 
S.S.: Dat is een beschouwing die dicht in de buurt komt van de 



analyse van Habermas over de kolonisering van de leefwereld 
van de burgers door de formele instituties, en bij deze laatste 
denkt hij aan de staat én de markt. Het zijn instituties met een 
anonieme logica die mensen dwingen zich naar een bepaald ka
der van denken en handelen te voegen. Tot op zekere hoogte is 
dat 'ook zo, maar het is wel een analyse die mijns inziens slechts 
kan worden beantwoord met een machteloos anarchisme. Je mag 
mijns inziens de moderne samenleving niet reduceren tot het 
complex van markten en statelijke regelingen dat er deel van ui
tmaakt. 

CdV: Ik wil graag even op een bepaald aspect hiervan ingaan. Mij 
lijkt dat, bij instandhouding van het produktieniveau en de hoge 
mate van integratie van institutionele omgevingen die hierdoor 
wordt vereist, van de personen die erin leven wordt verlangd om 
het spel mee te spelen in en door middel van een voortdurende 
diversificatie van 'rollen'. Dit betekent óók een fragmentatie van de 
publieke identiteit van een ieder en dus een bron van desoriëntatie. 
Moet het dan niet één van de functies van de politieke partij zijn 
om de identiteit van het publieke of het politieke personage te her
stellen? Dit mogelijk te maken door de communicatie te organise
ren die binnen een partij mogelijk is in termen van wereldbeeld, 
het leggen van verbanden tussen de verschillende deelrealiteiten, 
juist omdat het tn die versnipperde realiteit zo slecht mogelijk is? 

S.8.: Ik wil proberen dit van een andere kant, vanuit het oogpunt 
van de parlementaire politiek, te benaderen. Je kan dat complex 
van staat en markt zien als een gigantisch anoniem en gesloten 
mechanisme. Maar je kan ook de heterogeniteit ervan benadruk
ken. Er is dan tevens sprake van een zekere heterogeniteit die je 
dualistisch kan vatten als heterogeniteit tussen staat en markt. 
En binnen die grote terreinen is er ook telkens weer sprake van 
andere instituties die telkens anders werken. Bijvoorbeeld het 
recht werkt anders dan de logica van een administratie. De con
flictreguleringsmechanismen in het recht hebben een andere wer
king dan de mechanismen die te maken hebben met ruimtelijke 
ordening en de produktie van ruimtelijke structuren. Bij deze 
laatste krijg je ook te maken met de logica van de architectuur en 
bepaalde technologische ontwikkelingen. Zo heb je ook op de 
markt zelf weer verschillende manieren van functioneren. 
De vraag is, als je de diversiteit benadrukt en dus de mix van de 
twee typen instituties, hoe je dan het primaat van de politiek zou 
moeten bezien. De pretentie van politieke leiders is dat zij de sa
menstelling van de mix kunnen beïnvloeden in de ene of de ande
re richting. Daar gaan de debatten ook steeds over: moeten we op 
dit terrein meer markt hebben of moet er een regeltje bijkomen? 
Moeten de Nederlandse Spoorwegen verzelfstandigd worden en 
moeten we ze dan niet houden aan bepaalde verplichtingen in het 
kader van het algemeen belang? Als je het zo bekijkt, is zoiets als 
de maakbaarheid van de samenleving geen utopie maar juist een 
dagelijkse realiteit. Naast het complex van de staat is er ook een 
complex van de markt en soms werkt men hier samen en soms te
gen elkaar in, maar er zit altijd óó~ een zekere samenhang in het 
geheel. 
Welke is nu de functie van politieke partijen als ze hun bemidde
lende rol tussen staat en burger op dit gebied nog willen waarma
ken? Deze hangt af van de mate waarin men competent is in het 
aangeven wáár nu de keuzemomenten voor korte en middellange 
termijn liggen in de beïnvloeding van de mix. En waar het be
langrijk is om op meerdere gebieden aan de idee van publieke 
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verantwoordelijkheid vast te houden. Er zijn nu eenmaal bepaal
de algemene normen die in de democratie zijn ingebakken zoals 
redelijkheid, betrouwbaarheid, fairness en vervolgens zijn er ide
alen die weliswaar door iedereen worden omschreven maar door 
sommige partijen weer wat méér dan door anderen. 

AV.: Hoe laat zich een dergelijke benadering vertalen in een kri
tiek op het functioneren van de democratie? 

S.S.: De kritiek die nu al dertig jaar lang op het Nederlands poli
tiek systeem wordt uitgeoefend, is dat de evenredige vertegen
woordiging weliswaar goed scoort als het om 'fairness' gaat, eer
lijkheid en kansen voor nieuwkomers, evenredigheid en ieder het 
zijne - in de verdeling van rechtvaardigheid is het wel degelijk 
een heel goed systeem. Maar het brengt een zekere verkalking 
met zich mee, met name in de concentratie op het Haagse spel. 
Dat kan je, zoals ik al uiteenzette, misschien gedeeltelijk verhel
pen door het naar het lokale en Europese niveau open te breken. 
Maar de televisiedemocratie blijft hierbij natuurlijk een pro
bleem. We moeten ons realiseren dat Europa het enige deel van 
de wereld is waar een enigszins functionerende mix van markt en 
sociale rechtvaardigheid bestaat. De vraag waar Nederland en 
Europa voor komen te staan, is of deze gehandhaafd kan worden 
en op welke sociaal-economische voorwaarden? In welke mate 
willen we dat handhaven? Ik noem hier met opzet het Europese 
niveau want de nationale staten zijn op de schaal van de wereld
markt te klein geworden. 
Achter alle moderne ontwikkelingen valt nog steeds de oude 
tweedeling te herkennen, wat dat betreft ben ik heel traditioneel. 
In een markt-samenleving heb je rijken en armen, mensen die 
succesvol zijn en mensen die het niet halen. Ik beoordeel een 
maatschappij uiteindelijk op haar omgang met de zwakste leden. 
Nogmaals, globalisering en internationalisering voltrekken zich 
gewoon, maar de wijze waarop het gebeurt, verloopt niet volgens 
natuurwetten. Daar zijn politieke keuzes wel degelijk relevant. 
De grote politieke keuze, die vanaf het begin in de Europese ge
meenschap. werd gemaakt, is de afscherming van de binnenmarkt 
naar buiten. Het protectionisme is van het nationale naar het Eu
ropese niveau verschoven. Overigens, wat we uit de geschiedenis 
kunnen leren, is dat de vermaarde vrijhandelsperiode nooit heeft 
bestaan. De succesformule van de landen die nu tot de G7 en tot 
de rijkste van de wereld behoren, is dus altijd een behoedzaam en 
gematigd protectionisme geweest. Vrijhandel is historisch gezien 
heel uitzonderlijk; Nederland en Engeland deden het aan het ein
de van de negentiende eeuw. Engeland vanwege zijn natuurlijke 
concurrentievoordeel en Nederland omdat het een transit-land is, 
maar dit zijn uitzonderingen. De koers die de Europese Unie nu 
volgt, is dus alleen maar logisch en consequent. Het ligt in het 
verlengde van de ontwikkelingen in de geschiedenis, maar het 
merkwaardige is dat er altijd gedaan wordt alsof dat second best 
is. Vrijhandel wordt altijd als het beste beschouwd want zo staat 
het in de economische handboeken; en economen wekken daarbij 
de suggestie dat het om een wetenschappelijk getoetste theorie 
gaat terwijl het in wezen gaat om een theoretisch geformuleerde 
utopie. 

A.V.: Je zegt dat de nationale staten niet meer bij machte zijn om 
een afdoende mate van sociale bescherming te garanderen. Als na· 
tionaal politicus zul je dit dan op een gegeven moment moeten toe· 
geven en een deel van je macht afdragen aan de Europese politiek. 
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conforme logica de overhand zal 
krijgen en zal doorschieten. 
Het is dus misleidend om het zo 
voor te stellen dat de burger 
moet worden gevraagd soeverei
niteit af te dragen naar het Eu
ropese niveau. Het is precies 
omgekeerd, we moeten hier vee
leer nog een reële controle-mo
gelijkheid zien te bieden. Zolang 
het democratisch tekort van Eu
ropa blijft bestaan, vindt er geen 
collectieve wilsvorming plaats 
en zullen andere processen de 
Europese integratie bepalen. 

Stadsuitbreiding van Haarlem in de Verenigde Polders was onderwerp van een referendum 

CdV: Als je het hebt over wils
vorming in deze en we beschou

wen dit hele vraagstuk ook nog 
tegen de achtergrond van de tot

standkoming van eén uitgebreid 
institutioneel netwerk van ver
vlechtingen van markt en staat, 
waar haalt de politicus z'n voe
ding vandaan, gegéven die ge

toegeven en een deel van je macht afdragen aan de Europese po

litiek. Ik vraag me af of er in de geschiedenis voorbeelden zijn van 
zulke vormen van afdracht. 

S.8.: Er zijn wel voorbeelden maar dan was er bijna altijd sprake 
van een externe militaire bedreiging. Het Zwitserse bondgenoot
schap, de Nederlandse republiek, de Verenigde Staten. In alle 
drie de gevallen geschiedt het in de context van een onafhanke
lijkheidsoorlog. Als je nu kijkt naar de wording van de Europese 
Unie dan is dat omdat individuele staten meenden een aantal na
tionale belangen niet meer op het nationale niveau te kunnen be
hartigen. De Europese Unie is een voortzetting van de nationale 
politiek, alleen met andere middelen. 
Door zowel bedoelde als onbedoelde gevolgen is er een bepaalde 
hoeveelheid macht op het Europees niveau gecreëerd die vorm 
krijgt en wordt uitgeoefend op basis van onderhandelingen tus
sen nationale regeringen. Maar dan vind ik dat ook op dàt niveau 
een functionerende politiek haar openbaarheid en parlementaire 
controle moet krijgen. En dat zal alleen kunnen als er een vorm 
van Europees burgerschap ontstaat. Dit komt niet neer op een 
bewust overdragen van soevereiniteit, maar op het bewust insti
tutionaliseren van controle op een niveau waar soevereiniteit al 
is en wordt overgedragen. En alleen maar méér in de toekomst. 
Men heeft het op dit moment over de Europese Centrale bank. De 
monetaire soevereiniteit is één van de kernpunten van de econo
mische macht van de nationale staten. Als deze verdwijnt dan 
wordt een bepaald debat in de nationale arena volstrekt zinloos. 
Mijn schrikbeeld is nu een Europa, waarin de monetaire politiek 
wel in de geest van de Unie wordt geregeld met een centrale 
bank, die zoals elke centrale bank de neiging zal hebben om een 
anti-deflatoire politiek te voeren en een rem op de uitgaven, en 
dan vooral de sociale, te zetten. Dat kan, maar dan moet er ook 
iets tegenover staan, namelijk zoiets als een sociale politiek op 
Europees niveau. Als dat niet gebeurt, dan krijg je dat de markt-
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compliceerde achtergrond? Speelt de politieke partij daarbij nog 
een rol of is voor de partij het bestaan als kiesvereniging het maxi
male dat behaald kan worden? 

S.S.: '!Ja, kunnen parlementariërs méér doen dan meedraaien in 
de incrementele besluitvorming, waarin meestal al iets op de 
rails staat en het meer een kwestie is van tempo en van percenta
ges? Ik vind dat een lastige vraag. Bij iedere afzonderlijke kwes
tie lijkt het alsof het alleen maar gaat om technische aanpassin
gen en procenten. Soms springt er iets uit, bijvoorbeeld het WAO
debat was méér dan dat. Zodra er wat op het spel staat, wordt er 
van de parlementariër gevraagd méér in het hoofd te hebben dan 
de kwestie met wie hij in een coalitie zit en wat de specialisten 
meedelen. 
Ik ben toch geneigd te zeggen dat ze hun voeding halen daar 
waar we die allemaal halen: door deel te nemen aan debatten, 
door de krant te lezen en je op de hoogte te houden. Ik weet niet 
of partijen daar een bijzondere rol in spelen. Behalve dan dat je 
partijen ook kunt zien als clubs die het mogelijk maken dat ge
lijkgezinden bij elkaar komen. Partijen onderscheiden zich vaak 
door de meer 'vage' kenmerken zoals partij cultuur, stemming en 
stijl. Daarom geloof ik ook niet in zo'n voorstel van Kalma, De 
Beus en Scheffer, oin de drie progressieve partijen samen te voe
gen. Zelfs al zouden de programmapunten dezelfde zijn, dan volgt 
daar nog niet uit dat drie partijen meer zijn dan de optelsom der 
delen. Juist omdàt het kiezers altijd mede gaat om een bepaalde 
cultuur, een esprit de corps, waar men bij wil horen. Je kunt in 
een politiek debat de D66-er, PvdA-er of VVD-er, nog los van hun · 
standpunten, snel herkennen. Ik meen ook wel dat partijen méér 
zouden moeten doen aan collectieve meningsvorming, daar ligt 
inderdaad een probleem, maar ik weet niet of dat valt op te los
sen. Politici die uiteindelijk doordringen tot in de kamer zijn voor
al gespitst op wat er in de media wordt vermeld en wat het effect 
is van wat zij zeggen op de competitie tussen de partijen. Dat kan 



ook niet anders omdàt het om een partijen-concurrentie-demo
cratie gaat. Maar dit alles maakt dus dat men weinig ontvanke
lijk zal zijn voor ideeën die van buiten het circuit komen. Men 
durft in het debat niet open te zijn vanwege de altijd aanwezige 
vrees voor de wijze waarop het gerapporteerd zal worden. Het is 
niet zo dat alle politici hetzelfde zijn, maar er ligt hier een barriè
re die niet afhankelijk is van de personen, doch van de manier 
waarop je politicus wordt. 

CdV: Juist in verband met dit laatste heb ik gewezen op de extra
positie die de partij hier inneemt ten opzichte van het parlemen
tair-politieke functioneren. Van het debat dat in de partijen kan 
worden gevoerd, zou een 'correctie' moeten kunnen uitgaan op wat 
politici doen en laten. Maar dat is dus afhankelijk van de mate 
waarin in de partijen zelf het debat kan worden gevoerd. Nu ge
beurt het in elk geval niet of nauwelijks. 

S.S.: Daar zit nog iets anders aan vast, namelijk de noodzaak van 
een gevoeligheid voor de 'kleine openbaarheid'. De interessantste 
publieke discussies die ik heb gemaakt vonden plaats buiten de 
partijen, bijvoorbeeld in de Balie. Wil je dat binnen de partijen 
mogelijk maken dan moet je dus geen grote openbare discussie 
entameren. Dan moet je de kleine openbaarheid organiseren. Zo
draje een groot openbaar debat op touw zet, kom je onder de logi
ca van de massamedia en de partijcongressen te vallen en dan 
blokkeert de discussie vóór zij goed en wel begonnen is. 

CdV: Daar doelde ik ook op, namelijk op de relatieve besloten,heid 
die de partijen als vereniging kunnen bieden. 

S.S.: Ja, maar ik meen dat dat niet exclusief is voor de politieke 
partijen. De discussie dient ook in allerlei andere kaders plaats te 
vinden èn door de partijen heen. Dat is wezenlijk voor het func
tioneren van ons soort democratie. In elk politiek systeem bestaat 
e~ een vaag soort van driedeling: je hebt de beroepspolitici en aan 
de andere kant een fluctuerende hoeveelheid burgers die, behalve 
als incidentele kiezer, niet actief is en daartussen bestaat er een 
groep die méér doet. Deze laatste groep is belangrijk omdat zij be
langen en ideeën genereert, die niet in het formele circuit van be
roepspolitici en de media kunnen ontstaan. De vraag is dan welke 
arena's er bestaan en welke lokaties, waar deze meningsvorming 
tot stand wordt gebracht. En een tweede vraag is hoe deze men
sen en degenen, die in het beroepscircuit actief zijn, bij elkaar 
kunnen worden gebracht. Dat hoeft niet massaal' te geschieden, 
want in het verlengde van het idee dat de maatschappij een laby
rint is geworden van kleine en grote instituties schuilt ook de ver
onderstelling dat niet elk debat over àlles behoeft te gaan. 

CdV: Speelt voor de beantwoording van deze laatste vraag de po
litieke partij geen bijzondere rol meer? Juist in het licht van wat 
jij de 'synthetiserende functie' noemt van de politieke partij? Ik zie 
over het hele front een sterke technocratische vervorming van de 
civil society. Daarom wordt de vraag naar de arena's voor col: 
lectieve meningsvorming ook zo urgent. 

S.S.: Er is ontegenzeggelijk sprake van een privatiseringsten
dens. Burgers zoeken het steeds meer in hun privé-leven, in hun 
consumptieve genoegens en de overheid spreekt de burger aan 
als klant waardoor hij ook weer steeds minder burger wordt. 

Deze tendensen kunnen echter ook worden opgevat als behorende 
bij een soort golfbeweging in de participatie aan de politiek in 
brede zin. Het gaat, geloof ik, om een conjunctuur in de graad van 
participatie. Maar heeft dat, wat jij zelf opmerkt, niet ook te 
maken met het feit dat D66 zelf meer op de andere partijen be
gint te lijken? D66 is met de paarse coalitie voor het eerst een 
echte regeringspartij geworden. Nu zit de partij in het centrum 
van de coalitie. Dat zit ze ook als je het in links-rechts termen be
kijkt, namelijk tussen de PvdA en de VVD in en ik denk dat dat 
er alleen al toe leidt dat ze meer op andere partijen zal gaan lij
ken. De consequentie is het vergroten van de afstand tussen de 
partijleiding aan de ene kant en de circuits van het open debat 
aan de andere kant, waarbij de uitkomsten van het laatste wor
den gereduceerd tot een politiek commentaar waar niet direct 
consequenties aan zullen worden verbonden. 

CdV: Dat zou het hele vraagstuk er alleen maar des te klemmen
der op maken. Zou je meer in het algemeen kunnen zeggen dat 
paars ons iets vertelt over wat er met politieke partijen en partijpo
litieke verhoudingen aan het gebeuren is? 

S.8.: De inhoudelijke kant van de gevoerde politiek daargelaten is 
paars alleen al een goede zaak omdat er in een democratie meer
dere combinaties mogelijk moeten zijn en er geen eeuwige rege
ringspartij behoort te bestaan. Daar zijn we nu hopelijk van af in 
Nederland. 

A.V.: Maar hoe valt de Paarse coalitie mede als de uitdrukking te 
beschouwen van je eerdere verhaal over de vervlechtingen van 
markt en staat? Zie je dit motief niet vooral in de coalitie terug? Je 
zou kunnen zeggen dat men in de coalitie nu inhoudelijk voor de 
taak staat om een inhoudelijk politiek perspectief te ontwikkelen 
voor de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. 

S.S.: Inhoudelijk gesproken valt geloof ik de paarse coalitie toch 
vooral te beschouwen als een inhaalmanoeuvre op het terrein van 
de morel~ onderwerpen, kortom alles wat te maken heeft met hu
welijk, euthanasie, etc. Hier kan nu eindelijk de wetgeving wor
den afgewikkeld. Dat is ook de natuurlijke binding tussen de 
Paarse partijen. Het zijn grosso modo de partijen van de indivi
dualisering. In sociaal-economisch opzicht is het probleem niet 
wezenlijk veranderd in vergelijking met de coalitie die het CDA 
en de PvdA vormden. Je kan zeggen dat de VVD zich wat harder 
opstelt in de geest van het marktdenken, maar de VVD is nu nog 
steeds kleiner en dus minder machtig dan het CDA tóen. Als de 
drie progressieve partijen zouden samengaan, dan zou je weer 
terug zijn bij een situatie waarin het CDA de arbiter van de Ne
derlandse politiek is. Je kunt je dus afvragen in hoeverre Paars 
zou duiden op méér dan een belangrijke, maar in die zin toch een 
betrekkelijk eenvoudige verschuiving in de parlementair-politie
ke krachtsverhoudingen .• 
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