
lAt 
BESCHOUWING 

I(an de res publica 
worden ontworpen? 

Door Jacob Kohnstamm 

, , }( an de res publica worden 
ontworpen?' 
Op deze weidse vraag 

word ik geacht een antwoord te geven. 
Deze uitdaging neem ik graag aan omdat 
zij mij een handvat biedt een aantal za
ken, die mij in de afgelopen maanden 
steeds intensiever bezig hebben gehou
den, ook publiekelijk aan de orde te stel
len. Het verhaal zal dus ook zeker op on
derdelen een nogal persoonlijk gekleurd 
politiek credo vormen. 

Hoe is het gesteld met 
de publieke zaak? 

de vrijzinnige stroming niet alleen perso
nen te vinden waren die vonden dat de 
tijd nog steeds niet rijp was voor alge
meen kiesrecht, of voor forse stappen in 
die richting, maar ook principiële tegen
standers van het algemeen kiesrecht. De
ze achtten de grote massa per definitie 
niet in staat tot de ingewikkelde oordeels
vorming die nodig werd geacht voor een 
vruchtbare uitoefening van het algemeen 
kiesrecht. Opvallend in dit verband is al
leen al dat vrijwel dezelfde argumenten 
ook nu nog worden gebezigd door tegen-

Komt haar nog wel 
voldoende ruimte toe 
in een maatschappij, 

waarin staat en economie 
verweven raken? 
Het woord is aan 

de staatssecretaris. 
We leven in de laatste jaren van de twin
tigste eeuw, een fin de siècle dus. Er valt 
een vergelijking te maken over de mate van optimisme en pessi
misme dat nu en aan het eind van de vorige eeuw bestond ten 
aanzien van een aantal belangrijke politieke maatschappelijke 
vraagstukken. 
Honderd jaar geleden was het liberale vooruitgangsgeloof in zijn 
meest ongebreidelde vorm over zijn hoogtepunt heen. Zo waren in 
de theologie de hoogtijdagen van het zuivere , modernisme rond , 
1900 alweer voltooid verleden tijd. In vrijzinnig-protestantse
kring kwam aandacht voor begrippen als zonde en verzoening. 
Binnen de protestantse kerken leidde Abraham Kuyper een deel 
van de hervormde orhodoxie uit het 'diensthuis' van de Hervorm
de Kerk en stichtte een vitaal nieuw kerkgenootschap: de Gere
formeerde Kerken. Bij de R.K kerk was het ultra-montanisme 
de dominante stroming. Daarin werd sterk de nadruk gelegd op 
de onfeilbaarheid van het pauselijk leergezag. 
Deze 'back-lash' werkte ook door in de politieke verhoudingen. De 
geleidelijke verruiming van het kiesrecht werkte meer in het 
voordeel van de confessionele partijen dan van de liberale groepe
ringen. Bovendien ontstond ook binnen het vrijzinnige kamp een 
diepgaand principieel meningsverschil over de mate van gerecht
vaardigd optimisme over de mogelijkheden van de mens. Thor
becke was in beginsel nog voorstander van het algemeen kies
recht, zij het van een geleidelijke totstandkoming daarvan. In de 
jaren '90 werd echter pijnlijk duidelijk dat op de rechterflank van 

Dit artikel bevat de licht bewerkte tekst van een voordracht die door 
staatssecretaris Kol",stallUII werd gehouden op 6 aprü 1995 voor de confe
rentie van de Vereniging voor Bestuursk.",de. 

standers van directere vormen van demo
cratie als het referendum. 

In zijn verhelderende dissertatie 'Gemeenschapszin en plichtsbe
sef uit 1992 plaatst de Groninger historicus Te Velde dit con
servatieve liberalisme in een wat breder perspectief. Hij signal
eert dat in de periode 1890-1914 een synthese tot stand kwam 
tussen het gedachtengoed van het klassieke behoudende sociaal
economische liberalisme en enkele echte conservatieve ideeën. In 
die synthese lag het accent op zaken als een nogal uitbundig 
nationalisme en op traditionele christelijke normen en waarden 
als grondslag voor de maatschappelijke ordening. Dit alles past in 
een nogal fundamenteel pessimisme over de mens. Het is in die 
visie dan ook de overheid die een krachtige rol moet spelen bij het 
handhaven van de traditionele normen en waarden. En ook hier 
gaat op dat dergelijke geluiden nog wel eens gehoord worden in 
wat ik kortheidshalve aanduid als de conservatief-liberale kring. 
Dit fundamenteel pessimistische mensbeeld blijkt duidelijk uit de 
neiging om complexe maatschappelij'ke problemen bewust te ver
simpelen tot overzichtelijke vraagstukken. Immers, wat voor 
beeld van de burger spreekt er uit een dergelijke exercitie? Mijns 
inziens kan dat alleen een beeld zijn van een burger die' geen in
zicht heeft in en te weinig geïnteresseerd is om met de reële, dat 
wil zeggen niet kunstmatig gereduceerde, problemen te worden 
lastig gevallen. Dat de doorsnee-burger in staat moet worden ge
acht een zelfstandige bijdrage te leveren aan de afweging van het 
eigen belang en dat van het collectief, is in dit pessimistische con
servatisme niet aan de orde. In deze visie is het dus ook de politi
cus die, zelfstandig en bovendien in belangrijke mate ongehin
derd door invloed van individuele burgers, de eigenlijke beslissin
gen neemt. De burger heeft immers alleen weet van het geredu-
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ceerde probleem en niet van het reële! We zien hier al hoe de 
kunstmatige probleemreductie niet alleen oneerlijk is, maar voor
al van een autoritaire manier van denken getuigt. 
Wie de werkelijke omvang van de problemen aan het zicht van de 
burger onttrekt en hem bovendien autoritair bejegent, moet niet 
verbaasd staan dat die burger zich tenslotte afwendt van de po
litiek en zich terugtrekt in zijn privé-domein. Daarom neem ik de 
stelling in dat het pessimistisch conservatisme leidt tot een gerin
ge verbondenheid met en daarmee ook tot een geringe betrokken
heid van de burger bij de 'res publica'. 
Het kan echter anders. Want tegenover de pessimistische liberale 
visie en het conservatisme behoort in een goed dialectische tra
ditie het 'optimistische liberalisme' te staan. En blijkt inderdaad 
het geval te zijn, zowel nu als een eeuw geleden. 
De optimistisch-liberale visie ontstond in de jaren '70 en '80 van 
de vorige eeuw, toen het klassieke 'laissez-faire, laissez-passer'-li
beralisme werd aangevuld met nieuwe denkbeelden over een bre
dere voorwaardenscheppende opdracht voor de overheid. Binnen 
de liberale stroming kunnen de aanhangers van dit optimistische 
liberalisme op de linkervleugel worden geplaatst. Het zijn deze 
vooruitstrevende liberalen geweest die de fundamenten van onze 
verzorgingsstaat hebben gelegd. Daarbij wordt doorgaans vooral 
gedacht aan Van Houten en zijn Kinderwetje. Maar van veel 
groter feitelijk belang waren de vooral legislatieve prestaties van 
de liberale kabinetten in de periode 1891-1901. Met name het ka
binet-PiersonlGoeman Borgesius (1897-1901) heeft zich in dat op
zicht verdienstelijk gemaakt. Concreet kan hierbij worden ge
dacht aan de totstandkoming van de Ongevallenwet, de Woning
wet en de Leerplichtwet. 
Tusen het oude en het nieuwe liberalisme bestond in ideologisch 
opzicht een hoge mate van continuïteit. Ook het oude liberalisme 
ging ervan uit dat binnen door de overheid gestelde kaders met 
als essentialia rechtspleging en veiligheid, de samenleving tot op
timale ontplooiing zou moeten kunnen komen. 
Het optimisme van dit nieuwe vooruitstrevende liberalisme is ge
stoeld op een groot vertrouwen in de wijze waarop individuele 
burgers (en de door hen gevormde verbanden) de samenleving 
zullen inrichten. De ideologie vap deze liberalen kenmerkt zich 
daarom niet alleen door het ontbreken van een blauwdruk voor 
de ideale samenleving, maar ook door een grote huiver om de 
overheid toe te staan te interveniëren in het private domein bij 
uitstek: de beslissingen die individuele burgers nemen over de in
richting van hun leven. 
Ten aanzien van de inrichting van het publieke domein valt het 
optimisme op over de keuzes van individuele burgers, al dan niet 
in georganiseerd verband. Het ontbreken van de blauwdruk im
pliceert immers dat deze burgers onder bepaalde voorwaarden 
zelf de juis'te keuzes zullen maken. Het moreel geladen adjectief 
juiste' laat echter tegelijkertijd zien dat de visie van het optimis
tische liberalisme omtrent de inrichting van het publieke domein 
geen blanco cheque voor de burgers betekent. Het is ' geen vrij
heid-blijheid-ideologie. En omdat het niet voor zich spreekt dat de 
mens uit zichzelf het goede doet, moet aan een aantal 
randvoorwaarden zijn voldaan. Pas dan kan de veronderstelling 
worden gewetti~d dat de burgers, althans de grote meerderheid 
onder hen; de'juiste keuzes maken. 
In de eerste plaats moet er een behoorlijk niveau ~an volks
ontwikkeling zijn bereikt, verder moeten er stabiele maatschap
pelijke en staatkundige mstituties bestaan. Onder maatschappe-

lijke stabiliteit versta ik ook het binnen aanvaardbare perken 
brengen en houden van sociaal-economische ongelijkheid. Ten
slotte dient het publieke en politieke debat goed te zijn georgani
seerd. 
Dit gedachtengoed nu kan, vanwege zijn in ideologisch opzicht 
voorwaardelijke karakter, heel goed worden gekarakteriseerd als 
een 'formele ideologie'. Bij partijen als de vooroorlogse Vrijzinnig
Democratische Bond en ook bij de, mijns inziens in politieke zin 
rechtmatige erfgenaam D66, is deze formele ideologie aanwezig -
je zou zelfs kunnen zeggen: overheersend aanwezig. In dat op
zicht is er dus ook sprake van een groot verschil met het pessi
mistische conservatief-liberalisme (of conservatisme). In het pu
blieke domein leidt dit pessimistische mensbeeld tot een 
conservatief en soms zelfs reactionair maatschappijbeeld: de be
staande verhoudingen dienen zo veel mogelijk in stand te worden 
gehouden. 
Met deze tussenconc1usie kom ik weer in de buurt van het eigen
lijke onderwerp. Het lijkt er namelijk op dat zowel de optimisten 
als de pessimisten de mening zijn toegedaan dat de 'res publica' 
kan worden ontworpen. Zij verschillen echter van opvatting over 
het antwoord op de vraag wié dat dan moet doen. 'De optimis
tische liberalen willen dat overheid en burgers dat gezamenlijk 
doen, waarbij de overheid de randvoorwaarden creëert. De pessi
mistische conservatieven vertrouwen de burgers niet zozeer en 
zien het ontwerpen primair als een overheidstaak. 
Laat ik deze lijnen nog wat doortrekken. De formele ideologie van 
de optimistische liberalen brengt met zich mee dat zij een dyna
misch beeld van de samenleving voor ogen hebben. Daarbij is niet 
alleen sprake van verandering van de samenleving, maar ook van 
de binnen die samenleving geldende normen en waarden. Deze 
visie is door prominente vrijzinnig-democratische rechtsgeleerden 
als Krabbe en Kranenburg nader uitgewerkt in de leer van de 
rechtssoevereiniteit. De premissen bij de leer der rechtssoeve
reiniteit zijn dat de mens in beginsel, dat wil zeggen mits aan en
kele randvoorwaarden is voldaan, goed is (daar is het optimisme 
weer). En dat er voortdurend nog iets te verbeteren valt (hetgeen 
de dyn~ek rechtvaardigt). Het is duidelijk dat het optimistisch 
liberalisme ook een flinke dosis idealisme vergt. Op dit laatste 
punt kom ik aan het slot van mijn inleiding nog terug. 
Vervolgens dient dan de vraag zich aan wat voor soort overheid 
er nodig is teneinde de 'res publica' die de optimistische liberalen 
zich wensen, te kunnen verwezenlijken. Het is logisch dat de for
mele ideologie van de optimistisch-liberalen veel waarde toekent 
aan een goed functionerende democratie. Het democratisch ge
halte van de staatsinstellingen bepaalt immers in hoge mate het 
vertrouwen van de burger in die instellingen, zowel als in de 
kwaliteit van de communicatie tussen beide. Dit alles hangt weer 
ten nauwste samen met de gedachte dat de 'res publica' een geza
menlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid is. De 
overheid schept de randvoorwaarden, de burgers vullen die nader 
in. Publiek en privaat domein bèhoren complementair aan elkaar 
te zijn. De mate waarin de staatsinstellingen democratisch func
tioneren, bepaalt op die manier de mate waarm beide domeinen 
ook daadwerkelijk op elkaar aansluiten. 
Het zal in dit licht niet verbazen dat juist politieke partijen als de 
VDB en zoals bekend ook D66 sterk geporteerd zijn voor staats
rechtelijke hervormingen: hervormingen die gericht zijn op. een 
verdere verbetering van het democratisch gehalte van onze 
staatsinstellingen. Onze staatsinrichting maakt niet alleen in-
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trinsiek deel uit van de 'res publica', maar is eveneens van groot 
belang voor het verdere ontwerp daarvan. Het is daarom uiter
mate relevant om vanuit die invalshoek onze staatsinrichting, 
iets ruimer gedefinieerd: ons staatsbestel, eens kritisch tegen het 
licht te houden. Voldoet zij nog wel aan de eisen die, als deel van 
en als randvoorwaarde voor het verdere ontwerp en onderhoud 
van de 'res publica' mogen worden gesteld? 
Het is duidelijk dat ik als D66-er deze vraag ontkennend zal be
antwoorden. De meeste instituties van ons staatsbestel zijn 1ge
eeuws, of nog ouder. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn. In
tegendeel, langdurig beproefde instellingen 
kunnen soms de voorkeur verdienen boven ex-

te communiceren, maar óók dat daarmee een wezenlijk ander 
concept van vertegenwoordiging binnen handbereik komt. Kan 
aan het relatief grote succes van de Amsterdamse digitale stad 
nu al niet worden afgelezen wat het effect van de electronische 
snelweg op het publieke debat zou kunnen zijn. Dit is echter nog 
maar een eerste stap. Ik zie op termijn zeker mogelijkheden om 
de electronische snelweg ook te gebruiken voor een ingrijpende 
hervorming van ons systeem van publieke besluitvorming: de 
weg naar een electronische democratie ligt open, al geef ik onmid
dellijk toe dat ook ik nog niet precies weet hoé die moeten worden 

bewandeld. Dat weet nog niemand. De voor
zitter van de subcommissie Telecommunicatie 

perimentele. Soms. Zeker niet altijd, wanneer 
wordt bedacht hoezeer onze staatsinstellingen 
zijn gevormd door de tijd waarin zij zijn ont
staan. De tijd van de trekschuit en de kroontjes
pen, als het om de communicatie gaat; de tijd 
van ongekende en wijdverbreide armoede en on
derontwikkeldheid, als het om de burgers van 
Nederland gaat. De aannames waarvan deze 
'founding fathers' van de Nederlandse staatsin
stellingen uitgingen bij hun scheppende werk
zaamheden, waren geënt op een andere werke-

De weg 
en' Financien van het Amerikaanse Huis van af
gevaardigden, Edward J. Markey, merkte on
langs bij de presentatie Clinton/Gore-plan te
recht op: "The good news from Washington is 
that every single person in Congress supports 
the concept of an Information Superhighway. 
The bad news is that no one has any idea what 
that means". 

naar een 
electronische 
democratie 
ligt open. Bij alle onzekerheid kan iedereen nu al wel ga

deslaan wat de potentiële betekenis is van de di-

lijkheid. Binnen het ontworpen stramien zijn 
weliswaar ' naderhand belangrijke wijzigingen aangebracht (de 
geleidelijke groei naar het algemeen kiesrecht en de invoering 
van de evenredige vertegenwoordiging); de essentie van het re
presentatieve stelsel is echter overeind gebleven. Dat geldt overi
gens - zo moet ik toegeven - voor de meeste democratische landen, 
zij het dat men dáár doorgaans een of meerdere stappen verder is 
gegaan met de formele democratisering. Ik denk dan aan het in
troduceren van elementen van directe democratie als referendum 
en volksinitiatief en het afschaffen van niet-democratische insti
tuties als de benoemde burgemeester. Wie de dynamiek in onze 
samenleving onderkent, kan er niet omheen dat een fundamente
le revisie van ons concept van vertegenwoordiging noodzakelijk 
is. De reden hiervoor is - ik wees er net al op - dat de ratio van 
het huidige concept van vertegenwoordiging is gelegen in typisch 
1ge eeuwse omstandigheden; omstandigheden die gelukkig al
lang voltooid verleden tijd zijn. Ik denk dat de conclusie op zijn 
plaats is dat op grond van de nu krachtig doorzettende sociaal
culturele ontwikkelingen, die van Nederland het meest post
materialistische land ter wereld hebben gemaakt, een wezenlijk 
ander concept van representativiteit nodig is. Ik zie niet in waar
om anno 1995 de doorsnee Nederlandse burger, goed opgeleid en 
geïnformeerd als hij is, niet zelf tot verantwoorde keuzes inzake 
de 'res publica' zou kunnen komen. En dat betekent dat de 
krachtsverhouding tussen kiezer en gekozene fundamenteel dient 
te worden verschoven in de richting van eerstgenoemde. Niet 
door een drastische verkleining van het publieke domein, zoals 
prominente conservatieve denkers als Newt Gingrich bepleiten, 
maar door een andere organisatie van de zeggenschap over het 
publieke domein. Lange tijd is het denken over een wezenlijke 
verschuiving van publieke zeggenschap van gekozene naar kiezer 
bemoeilijkt door praktisch-organisatorische overwegingen. Eigen
tijdse technologie die electronische communicatie mogelijk 
maakt, levert de voorwaarde voor de oplossing van veel van de 
praktische bezwaren. Mijn stelling is dat de digitale snelweg on
gekende mogelijkheden biedt aan zijn gebruikers om met elkaar 

gitale snelweg voor het staatsbestel. Interessant 
is het te zien hoe zelfs bij zo'n gloednieuw on

derwerp als dit er al twee 'scholen' tegenover elkaar kunnen 
staan. Enerzijds zijn er Frissen c.s. Zij menen dat door middel 
van electronische democratie een fundamentele decentralisatie 
van de publieke besluitvorming kan plaatsvinden. Het politieke 
machtscentrum zou kunnen worden ontmanteld. Het behoeft 
geen betoog dat in deze visie de meeste van onze nationale 
staatsinstellingen, als zij al niet zullen verdwijnen, deze dan toch 
een metamorfose zullen ondergaan. Ook andere onderdelen van 
ons staatsbestel, zoals politieke partijen, zullen in dit concept een 
ingrijpend andere en veel minder inhoudelijk bepalende rol heb
ben te spelen. Een dergelijke decentralisatie zou tot een andere 
relatie burger-bestuur leiden, waardoor de vaak genoemde kloof 
voor een flink deel als gedicht kan worden beschouwd. Daarte
genover stellen Andeweg en VanGunsteren, hier wat kort door 
de bocht weergegeven, dat er geen kloof tussen burger en bestuur 
zou bestaan. Tegenover de electronische democratie en de daaruit 
voortvloeiende fundamentele decentralisatie staan zij veel min
der positief dan Frissen en de zijnen. Andeweg acht het een uto
pie dat er bij de grote massa voldoende zin voor de 'res publica' 
bestaat om het door Frissen bepleite decentrale model effectief te 
laten zijn. Hij vreest voor de middelpuntvliedende krachten die, 
zijns inziens, inherent zijn aan een dergelijk model. Een zekere 
mate van 'hiërarchisch overheidsgezag is nodig om dit te voorko
men. Allereerst moet mij van het hart dat ik niet begrijp hoe 
Andeweg en Van Gunsteren kunnen concluderen dat er in Ne
derland geen kloof tussen burgers en bestuur bestaat. Het lijkt 
mij evident dat er in brede kririg in Nederland een grote '~ate 
van onvrede bestaat. Een kloof tussen burger en bestuur bestaat 
er wel degelijk. Deze is gebaseerd op een primair gevoel van onze
kerheid, onveiligheid en onmacht bij vele burgers, in combinatie 
met het in de afgelopen decennia gegroeide en door de politiek 
mee gecreëerde verwachtingspatroon, dat de overheid zelf de on
derliggende problemen zal en kàn op lossen, quod n?n. Dat 
laatste verklaart waarom de diffuse onvrede bij veel burgers zich 
zo sterk op de overheid richt. Deze onvrede nu zie ik als een van 



de grootste bedreigingen voor de cohesie in onze samenleving. 
Een groot deel van de oplossing voor dit probleem is - ik zei het al 
- gelegen in het verbeteren van de institutionele verhoudingen 
tussen burger en bestuur. Dat is echter zeker nog niet alles. Ik 
stel dat met enige nadruk, omdat D66 nogal eens wordt verweten 
zich uit te leven op staatsrechtelijke hervormingen en meer in het 
algemeen op procedures, zonder een visie - laat staan oplossingen 
- te hebben voor de echte problemen van het land. Dit verwijt is 
misplaatst, omdat juist in D66-kring (denk aan mensen als Ent
zinger, Idenburg, maar ook Glastra van Loon en De Vries) heel 
sterk het besef leeft dat een ander deel van de oplossing voor de 
kloof bestaat uit het wegnemen van de onderliggende, feitelijke 
problemen, - het is iets dat de overheid overigens niet alléén kan. 
Het is echter wel primair een overheidsverantwoordelijkheid om 
de randvoorwaarden (daar is weer de formele ideologie) voor ·de 
oplossingen ervoor te creëren. Hiervoor is ook menselijk idealis
me nodig, zeker in deze tijd waarin het communisme en in het 
voetspoor daarvan ook het onversneden socialisme, met de val 
van de muur als alternatieve ideologieën voor het vrije markt
denken definitief zijn weggevallen. In plaats van het evenwicht 
dat gevonden kon worden in het getouwtrek tussen die twee 
dreigt er nu een ideologisch vacuüm te ontstaan dat gevuld wordt 
door een ongeremd vrije markt-denken. Dit creëert in mijn ogen 
een even onevenwichtige als ongewenste situatie. Daarom mijn 
pleidooi voor een niet-ideologisch gekleurd idealisme teneinde de 

~ ingewikkelde maatschappelijke problemen te lijf te kunnen. Een 
groot deel van mijn werkzaamheden als staatssecretaris van Bin
nenlandse zaken betreft het scheppen van randvoorwaarden voor 
het oplossen van deze problemen. Het ambitieuze doel daarbij is 
om door middel van een non-conformistische benadering succes
vol te zijn waar eerdere goed bedoelde pogingen faalden. Als 
voorbeeld diene het veiligheidsbeleid. Lange tijd is iedereen op 
grond van het geweldsmonopolie - dat is neergelegd bij justitie en 
politie - uitgegaan van de fictie dat veiligheid een goed was dat 
welhaast monopolistisch door politie en justitie zou kunnen en 
moeten worden geleverd. Nog afgezien van de vraag of dit in het 
verleden ook daadwerkelijk gebeurd is - ik heb daarover ernstige 
twijfels - staat het inmiddels wel vast dat zulks op dit moment 
een gevaarlijke illusie ïs. Veiligheid en veiligheidsgevoel kunnen 
alleen worden gerealiseerd door nauwe en gecoördineerde samen
werking tussen alle bij de veiligheid direct en indirect betrokke
nen. Te denken valt daarbij in het bijzonder aan individuele bur
gers, scholen, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en horecaon
dernemingen in het bijzonder, welzijnsinstellingen (waar onder 
jeugdhulpverlening en reclassering), gemeentebesturen en ten
slotte politie en justitie. Zowel in het grote stedenbeleid als het 
integraal veiligheidsbeleid wordt onderkend dat het vinden van 
uitvoerbare oplossingen van deze problemen geen zaak meer is 
voor de overheid alleen. Daarvoor zijn de problemen te complex 
en de betrokken bestuursorganen en maatschappelijke verban
den onderling te zeer met elkaar verweven. Deze complexiteit en 
interdependentie maken een ander soort overheid noodzakelijk. 
Niet de alwetende en enigszins verlicht-despotische overheid, 
maar een overheid die in een continu publiek debat met anderen 
het probleem definieert, vervolgens op eenzelfde wijze kaders 
stelt voor de oplossing ervan en tenslotte zichzelf met anderen zo 
veel mogelijk in de gelegenheid stelt de oplossingen te imple
menteren. Een dergelijke 'netwerkachtige' benadering laat echter 
onverlet dat ten aanzien voor de eerste twee fases, probleem-
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definitie en probleemoplossing op hoofdlijnen, het politieke pri
maat onverkort moet blijven gelden en soms zelfs moet worden 
hèrsteld. De door mij noodzakelijk geachte netwerkbenadering bij 
het aanpakken van ingewikkelde maatschappelijke problemen, 
mag niet worden verward met welk (neo-)corporatisme ook. 
Het politieke primaat-nieuwe stijl vraagt echter nogal wat van 
politici. Zo mogen zij, op straffe van de zeker op termijn te ver
wachten vervreemding van de burgers jegens de res publica, de 
ingewikkelde problemen niet reduceren tot 'one liners'. Zij zullen 
deze problemen juist - in al hun complexiteit - inzichtelijk moeten 
maken. Inhoudelijke tegenstellingen mogen niet in achterka
mertjes worden verdoezeld tot slappe en onwerkbare compro
missen. Het wordt steeds meer de kunst om in alle openheid 
bruggen te bouwen tussen de verschillende partijen in het debat 
en dus ook de moed hebben om te blijven uitleggen waarom kno
pen vaak op een zo ingewikkelde manier moeten worden doorge
hakt. Het gaat dan niet alleen om de behendigheid in allerlei 
nuttige vaardigheden, maar vooral ook om het bezit van voldoen
de idealisme om op de door mij beschreven wijze op een effectieve 
manier politiek te bedrijven. Kortom en als conclusie: Res publica 
zullen meer dimensionaal of anders niet worden ontworpen .• 
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