
Voorbij Deetlllan 
Hoe verder met de politiek ? 

Door Kees Breed 

D
e maatschappij versplintert. 
Sinds de jaren '60 zijn de ver
banden die de samenleving lan-

Hoe staat het met de kiezer zich nog aangesproken door de ge
presenteerde ideologische kaders, waar
mee een bredere maatschappelijke zinge
ving voor de politieke programma's wordt 
gesuggereerd. 

ge tijd hebben samengehouden geëro
deerd. De zuilenmaatschappij heeft 
plaatsgemaakt voor een postmoderne, ge
Ïndividualiseerde, samenleving. De maat
schappelijke stabiliteit en cohesie staan 
dan ook onder druk. Dit nu dreigt een van 
de belangrijkste vraagstukken van het ko
mende decennium te worden. En de po
litieke legitimiteitscrisis, die mede tot uit
drukking komt in lage opkomstcijfers bij 
verkiezingen, een groeiende onverschillig-

legitimering voor het 
overheidsoptreden in het 

algemeen? De auteur 
onderzoekt de geschiedenis 

Dit gebrek nu aan legitimatie zal niet 
kunnen worden opgelost door het louter 
aanpassen van de wijze waarop de politie
ke vertegenwoordigers worden gekozen. 
Het zit immers veel dieper. Daarom is een 
grondige herbezinning van de partijen op 
hun bestaansgrond en op hun uitgangsp
unten nodig. En dat geldt met name voor 

van deze vraag en komt tot 
de slotsom dat het 

anders moet. 

e_--------------------------. 

heid van burgers en een afnemend vertrouwen in de politiek, 
vormt een voornaam onderdeel van dit probleem. 
Zo bezien is er is een nieuw politiek perspectief nodig om het tij 
van de desintegratie te kunnen keren. Dat perspectief begint bij 
een andere visie op wat burgers zijn en wat hun relatie tot de ge
meenschap betekent. 

De legitimiteitscrisis 

Wat wij de individualisering van de samenleving zijn gaan noe
men, kan enerzijds als een gevolg worden beschouwd van de 
emancipatieprocessen die in de laatste decennia hebben plaats
gevonden. Anderzijds heeft deze zelfde ontwikkeling geleid tot een 
toenemende individuele verwarring, onzekerheid en verlies aan 
maatschappelijke zingeving. Het individu is in opstand gekomen 
tegen een betuttelende overheid die hem tot in details voorschrijft 
wat wel en wat niet geoorloofd is. Het is hiermee dat hij tegelijk 
losgeraakt van het laatste plechtanker van sociale verbondenheid 
dat de overheid, als uitdrukking van de gemeenschap, eigenlijk 
zou moeten representeren. 
Politieke partijen hebben tot dusver geen afdoende antwoord kun
nen formuleren op de verwarring die is ontstaan. Kiezers kunnen 
zich steeds minder identificeren met de doelstellingen zoals die 
door de politieke partijen worden geformuleerd. Deze sluiten dan 
ook onvoldoende aan bij de eigen motivatie van de kiezers. Men 
herkent het welbegrepen eigen belang niet in de algemene belan
gen die de partijen zeggen te behartigen. En evenmin voelt de 
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de diepgewortelde opvattingen over de 
verhouding tussen individu en gemeenschap en de wijze waarop 
de overheid met deze verhouding om zou moeten gaan. 

Het dominante uitgangspunt, dat ten grondslag ligt aan de mees
te van onze huidige politieke instituties, is nog steeds dat burgers 
uit zichzelf niet geneigd zullen zijn tot sociaal gedrag. Daarom 
kan alleen door beheersing, morele disciplinering en dwang de 
maatschappelijke cohesie worden gewaarborgd. Maar zo is er 
sprake van een opgelegde moraal. De overheid stelt zich, als re
presentant van het algemeen belang, tegenover het individu en 
het als individueel begrepen eigenbelang. In deze (uit-)werking 
ligt dus in eigenlijke zin de kloof tussen overheid en burger be
sloten. In het karakter en de werkingswijze van de instituties is 
het wantrouwen ten opzichte van de burger vastgelegd. Be
vreemdt het an dat de geëmancipeerde samenleving dit beant
woordt door de overheid en de politiek de rug toe te keren? Het is 
door deze wederzijdse uitsluiting dat de relatie tussen overheid en 
samenleving geleidelijk steeds verder dreigt te verbrokkelen. 
In de discussie over publieke en individuele normen en waarden 
kunnen tot dusver globaal drie posities worden onderscheiden. 
Eén stroming (dominant in het CDA) benadrukt vooral het herstel 
van de traditionele normen en ziet een waarde in de noodzaak om 
burgers tot meer gehoorzaamheid te bewegen. Dit moet worden 
bereikt door een herstel en versterking van het gezag van de over
heid. Een tweede stroming zoekt naar nieuwe normen en waarden 
die beter in overeenstemming zijn met de tijdgeest. Deze nieuwe 
normen dienen evenwel vervolgens weer te worden opgelegd en af
gedwongen door de overheid (een dergelijke benadering doet in 
sommige PvdA-kringen opgeld). De derde stroming vertrekt van
uit een relativistisch mensbeeld, waarbij prirtcipieel de mogelijk
heid wordt ontkend om, in het tijdperk van individualisme en de 

-------------------------------------- 22 --------------------------------------
IDEE - MEI '94 



multiculturaliteit, gemeenschappelijke normen en waarden te for
muleren. De overheid moet zich in deze visie vooral richten op het 

verkeer tussen mensen en niet op de mensen zelf (zie bijvoorbeeld 
de WRR-publikatie 'eigentijds burgerschap'). 
Géén van deze drie stromingen poogt echter een visie te ontwikke
len die, in plaats van zich er uiteindelijk tegen te keren, vertrekt 
vanuit de eigen normen en waarden van burgers. Het zou hier 
gaan om een visie die is gebaseerd op de innerlijke, cultureel ont
wikkelde moraal en niet op een politiek opgelegde moraal. 

Het starre mensbeeld van de Verlichting 

aangaat met anderen voor zover dat hemzelf beter uitkomt. 
Ook Fukuyama, de historicus die het einde vàn de Koude Oorlog 
heeft beschreven als de definitieve overwinning van de democratie 
en als het 'einde van de geschiedenis', bekritiseert het rationalis
tische uitgangspunt van de Verlichtingsfilosofen. Kenmerkend 
voor de mens is volgens hem niet in de eerste plaats zijn rationa
liteit, maar zijn bewustzijn. Dit leidt tot een behoefte om waarde 
en betekenis toe te kennen aan de mensen en de dingen en niet in 
de laatste plaats aan zichzelf. De mens als zelf-bewust wezen 
heeft behoefte aan zelf-respect. Dit kan worden gebaseerd -voor de 
mens als tegelijk sociaal wezen- op de noodzakelijkheid van de er-

kenning door anderen. 
Een dergelijke benadering echter, waarbij de inner
lijke of eigen moraal het uitgangspunt vormt, druist 
in tegen de vrijwel algemeen aanvaarde politiek-fi
losofische uitgangspunten die in hoofdzaak zijn ont
wikkeld in het tijdperk van de Verlichting. Een her
bezinning op deze uitgangspunten zal dan ook 
nodig zijn om de weg vrij te maken voor een nieuwe 
politieke visie. De essentie van de Verlichtings
filosofie wordt gevormd door het rationalisme en de 
daarmee verbonden notie van een dualisme tussen 
gevoel en verstand. Gevoelsmatig worden mensen 
in deze visie gedreven door het instinct tot zelfbe
houd en het najagen van het eigenbelang. Slechts 
op basis van het verstand zou de mens in staat zijn 
zich hierbij enige zelfbeperking op te leggen. Want 
een ongebreideld najagen van het eigen belang kan 
zich uiteindelijk tegen de mens zelf keren. Daarom 
kan men de individuen niet hun eigen gang laten 

Verkiezingen 
kunnen 

Op intrigerende maar ook wat merkwaardige wijze 
beschrijft Fukuyama hoe de mens door de eeuwen 
heen deze-erkenning-door anderen heeft geprobeerd 
af te dwingen. Dat deed hij vooral door zich met 
ware doodsverachting in de strijd te werpen, óók als 
dat geen aanwijsbaar nuttig doel diende. Want zo 
kon hij bewijzen het dierlijke instinct tot zelfbehoud 
te hebben overwonnen en te beschikken over een 

worden 
beschouwd als 

een telkens 
tentgkerende 

bevestiging van 
een sociaal 

menselijke, vrije wil. De behoefte tot erkenning 
leidt aldus tot een sterke geldingsdrang als drijfveer 
voor het individuele handelen. 
Fukuyama nu beschouwt de geschiedenis als het 
menselijk leerproces, waarbij uiteindelijk de maat
schappijvorm is gevonden die deze universele gel
dingsdrang kan 'temmen'. De democratie, als uit
komst van deze historische zoektocht, voorkomt dat 
de behoefte aan erkenning telkens weer uitmondt 

contract 
tussen burgers 

gaan. 
Op maatschappelijk niveau heeft dit geleid tot het 
idee van het sluiten van een sociaal contract tussen burgers, 
waarbij een instantie in het leven wordt geroepen die waakt over 
het 'algemeen belang': de staat. Dit apparaat, of geheel van appa
raten,dat functioneert namens allen, maar ook tegenover ieder af
zonderlijk, zou zijn legitimiteit niet aan een goddelijk gezag ontle
nen, maar aan de vrijwiJlige onderwerping van en door de burgers 
zelf. Feitelijk kunnen, in het verlengde van deze opvatting, verkie
zingen worden beschouwd als een telkens terugkerende her
bevestiging van dit oorspronkelijke contract. Maar kunnen de lage 
opkomstcijfers dan ook worden beschouwd als een teken dat 
steeds minder mensen geneigd zijn dit contract nog te ondersch
rijven? 
De beperking van dit rationalisme zit hem vooral in de eenzijdige 
opvatting dat de mens instinctief alleen geneigd zou zijn tot het 
eenzijdig najagen van het eigen belang. Louter op rationele gron
den ontpopt de mens zich als sociaal wezen en dan nog alleen ter 
betere vervulling van het eigen belang. Niet voor niets heeft de fi-
10soofNussbaum erop gewezen dat hiermee wordt ontkend dat de 
mens óók wordt gekenmerkt door zijn vermogen tot - en emotione
le behoefte aan - onderlinge verbondenheid (bijvoorbeeld in 'Poli
tieke dieren: Aristoteles over de natuur en het menselijk bedrijf. 
Pierre Bayle lezing 1990). Deze behoefte kan op veel manieren tot 
expressie komen maar is in elke menselijke gemeenschap aanwe
zig. In de Westerse samenleving echter blijkt zij grotendeels ver
drongen te kunnen worden naar het private domein. In het publie
ke domein wordt daarentegen nog immer uitgegaan van het 
egoïstische individu dat hooguit coalities (maar geen bindingen) 

in een gewelddadige strijd van allen tegen allen. De 
moegestreden strijders erkennen elkaar als hun ge
lijke en kunnen afzien van verdere ge-

vechtshandelingen. In zijn slothoofdstuk werpt Fukuyama echter 
toch weer de onheilspellende vraag op: maar voor hoelang? 

Mora.a.l als leerproces 

Afgezien van de bezwaren die tegen deze zienswijze kunnen wor
den ingebracht, is het opvallend dat Fukuyama de ontwikkeling 
van de maatschappijvormen beschrijft als een soort leerproces. De 
menselijke moraal blijkt hij daarentegen als een vast gegeven te 
beschouwen. Wat aanspreekt, is zijn poging een verbinding aan te 
geven tussen wat mensen voortdrijft, alsmede de verschillende 
maatschappijvormen. De eenzijdigheid in zijn verhaal zit hem in 
het feit dat hij de menselijke moraal zelf niet opvat in termen van 
een leerproces. De wijze waarop mensen erkenning door anderen 
hebben nagestreefd, verschilt immers per tijdvak en per cultuur. 
De heersende (maar telkens veranderende) normen en waarden 
gelden daarbij in beginsel als vertrekpunt: conformisme (of soms 
juist expliciet het tegenovergestelde daarvan) leidt dan tot sociale 
erkenning. 
De moraal die Fukuyama beschrijft is in hoge mate, zoals hij zelf 
aangeeft, ontleend aan Hegel. Men kan er dan ook gemakkelijk 
trekken in herkennen van de ridderlijke levensfilosofie van de 
Pruisische jonkers die Hegel omringden. Misschien kan men er 
ook wel de hedendaagse vormen van geldingsdrang in herkennen 
(en het is interessant die te beschouwen als een vorm van het na
jagen van sociale erkenning). Maar het kost toch moeite om in de 
door Fukuyama beschreven mens het archetype van het moderne 
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vrije individu te zien. Zo behoudt ook Fukuyama een blinde vlek 
voor eigentijdse vormen van erkenning zoals bijvoorbeeld gene
genheid en waardering die voortspruiten uit de betekenis van een 
individu voor een ander, of een reactie vormen op zijn 'teamspirit'. 
Dit moet vooral beschouwd worden als het gevolg van een in es
sentie egocentrische mensvisie. Het abstracte individu en zijn ego 
vormen het gegeven vertrekpunt. Zo blijft Fukuyama steken in de 
(essentialistische) beschouwingswijze van de Verlichtingsfilosofen. 
Menselijke interactie wordt in het verlengde hiervan beschreven 
als een botsing van wezens met eigen, vaste motieven. In werke
lijkheid zijn deze echter niet zo vast. Mensen beïnvloeden elkaar 
wanneer zij elkaar ontmoeten. De menselijke aard is derhalve dy
namisch en niet statisch. Dat geldt ook en temeer voor de individ
uele drijfveren. 
Moraal, opgevat als een set van gedragsregels, ontwikkelt zich 
praktisch en op individueel niveau in een proces van interactie 
tussen mensen. Zij vormt zich vanuit de praktijk van het hande
len en met de blik gericht op de spiegel die men krijgt voorgehou
den door de reactie van de ander op het eigen gedrag. Deze spiegel 
levert evenwel geen zuivere reflectie, maar veeleer een vertekende 
reactie op, op basis van de bijzondere perceptie en handelings
motieven van de ander. Feitelijk houden mensen dus elkaar een 
spiegel voor en aldus beïnvloeden de participanten in het proces 
elkaar gelijktijdig en wederzijds. Op basis van zijn ervaring stelt 
de mens zijn motieven en gedragsregels telkens weer bij, kortom: 
de mens vormt zichzelf, als in een voortdurend leerproces. 
Maken we nu de sprong naar het maatschappelijk functioneren 
dan zou je kunnen stellen dat het individu in onze samenleving 
door de overheid, op basis van het dualistische mensbeeld van de 
Verlichtingsfilosofie, nog steeds in hoofdzaak een beeld van wan
trouwen en egoïsme krijgt teruggespiegeld. Het léért om, overeen
komstig dit beeld, te handelen waardoor het oorspronkelijke beeld 
juist wordt herbevestigd. In die zin is de huidige versplintering 
van de samenleving in abstracto al besloten in het uitgangspunt 
waarop de instituties zijn gebaseerd. 

De o'verheid heruitgevondell. 

In de praktijk hebben veel instituties in de laatste decennia aan
zienlijk aan kracht en betekenis ingeboet. Daarvoor zijn nog nau
welijks reële alternatieven in de plaats gekomen. Dat wil niet zeg
gen dat geen pogingen worden gedaan om nieuwe initiatieven te 
nemen. In dit verband is de inventarisatie interessant die de Ame
rikaanse auteurs Osborne en Gaebler hebben gemaakt in hun 
boek 'Re-inventing government'. Daarin worden honderden, vaak 
lokale, voorbeelden gegeven waarbij ambtenaren, maar ook bur
gers en bedrijven, proberen volgens een nieuwe benadering ge
zamenlijk maatschappelijke problemen op te lossen. Het gemeen
schappelijke aan de meeste van deze voorbeelden is, dat de inzet, 
creativiteit en energie van burgers en ambtenaren zelf als vertrek
punt wordt genomen en bewust wordt geactiveerd ('empower
ment'). Die energie wordt, aldus de schrijvers, tot dusver vaak ver
stikt door een traditioneel opererend overheidsapparaat, met een 
overmaat aan regulering, starre hiërarchische verhoudingen en 
verouderde management-principes. 

Osborne en Gaebler beschrijven al deze lokale initiatieven op zo
danige wijze, dat men hierin een beweging voor de transformatie 
van de samenleving kan zien, een soort Amerikaanse perestroika. 
President Clinton heeft de basis-principes van het boek omarmd 

('this book gives us the blueprint', zegt hij op de omslag). Deze vor
men het vertrekpunt voor een grootscheepse operatie voor de her
vorming van de federale overheid die inmiddels is ingezet en 
rechtstreeks wordt geleid door vice-president Gore. De meeste 
principes zijn als zodanig niet eens nieuw en worden ook in Ne
derland al op veel plaatsen toegepast (bijv. sturing op hoofdlijnen, 
vermindering van regelgeving, vergroting van resultaat- en klant
gerichtheid, invoering van concurrentie- en marktelementen en 
decentralisatie). Maar wel is nieuw dat daarbij wordt gewezen op 
de noodzaak van het activeren en motiveren van 'ondernemende' 
(entrepreneurial) burgers en ambtenaren als de kern en belang
rijkste succesfactor bij de toepassing van deze principes in de 
praktijk. De overheid zou op dit uitgangspunt moeten vertrouwen, 
in plaats van altijd maar weer de burgers met wantrouwen tege
moet te treden. Daarmee zou dan ook feitelijk het traditionele pa
radigma van het louter egoïstische individu dat door de overheid 
in toom moet worden gehouden, worden overstegen. 
Hoezeer een dergelijke opstelling tegen het zere been van de gang
bare bestuurlijke opvattingen is, blijkt bijvoorbeeld uit het com
mentaar van Walter Kickert (die toch niet als conservatief bekend 
staat). In een emotionele reactie schrijft hij dat 'niet de entrepre
neurs maar het volk en zijn gekozen vertegenwoordigers' aan de 
macht zijn en dat de overheid 'de publieke zaak en niet het ego 
van een entrepreneur' moet dienen (in 'Openbaar bestuur', decem
ber 1993). Oftewel: de ondernemende burger valt niet te vertrou
wen. Dat nu geeft precies aan wat het probleem is van het tot 
dusver geldende bestuurlijke paradigma, geheel in lijn met de eer
der aangegeven uitgangspunten van de politieke filosofie van de 
Verlichting. 
De Nederlandse overheid heeft vooral met het beleid voor Sociale 
Vernieuwing gepoogd een andere benadering van burgers en van 
het burgerschap tot uitgangspunt te nemen. De filosofische onder
bouwing van dit beleid bleef echter maar ten dele uitgewerkt en 
geëxpliciteerd en mede daardoor is het beleid slechts beperkt suc
cesvol geweest. In het debat over de verhouding tussen overheid 
en burger wordt voor het overige meestal het accent gelegd op de 
noodzaak van het creëren van nieuwe intermediaire structuren 
tussen beide. Maar ook hierbij wordt weer het ontbreken van so
ciale controle-mechanismen, die het ontwortelde individu weer op 
het goede pad en de zieke samenleving op het rechte spoor moeten 
brengen, vaak als het voornaamste probleem geschetst. Men kan 
zich met recht afvragen of niet juist het negatieve mensbeeld dat 
hieruit spreekt, een belangrijke oorzaak is van de impasse waarin 
de discussie over allerlei hiermee verwante kwesties zich mo
menteel bevindt (over burgerschap, middenveld, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg et cetera). De heruitvinding van de overheid 
vooronderstelt, kortom, de heruitvinding van de burger. 

De burger heruitgevonden 

Heeft de individualisering van de samenleving niet geleid tot een 
zodanig accent op zelfstandigheid en eigen ontplooüng van bur
gers dat daarmee hun onderlinge verbanden en hun sociale bete
kenis volledig op de achtergrond zijn geraakt? Maar hiertegen valt 
in te brengen dat juist de aandacht voor het functioneren van het 
individu heeft geleid tot aandacht voor de relaties met zijn (di
recte) omgeving: de verhouding met de levenspartner en de om
gang met vrienden en met collega's op het werk. Daarbij wordt in 
allerlei publikaties over het terrein van persoonlijke ontwikkeling 
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steeds vaker en uitgebreid ingegaan op uiteenlopende kwesties 
van ethiek en moraal, als basis voor een effectiever functioneren 
en een gelukkiger leven. 
Ook in (post-moderne) politiek-filosofische beschouwingen wordt 
het focus gericht op het individu in relatie tot 'de ander'. Men be
kijkt zichzelf mede vanuit de ogen van anderen. En dit beïnvloedt 
het zelfbeeld. Williams bijvoorbeeld (in 'Shame and necessity') ziet 
de 'geïnternaliseerde ander' als het fundament voor onze morele 
vorming. Rorty werkt weer een relativistisch mensbeeld uit en 
koppelt daar nieuwe opvattingen aan over intermenselijke ge
dragsregels (zie bijvoorbeeld 'Solidariteit en objectiviteit', 1990). 
Zo leidt de filosofische fixatie op het individu, misschien enigszins 
paradoxaal, juist tot het accentueren van de sociale kant ervan. 
De persoonlijke zelf-ontwikkeling dreigt echter te blijven steken in 
een soort 'verlicht individualisme', zolang dergelijke opvattingen 
niet worden verbonden met een denken over bredere sociale zin
geving en vooral met een maatschappelijk perspectief. Het is de 
moeite waard om in dit verband te kijken naar ontwikkelingen op 
het gebied van de management- en organisatietheorie. Arbeid 
wordt allang niet meer in dezelfde mate als vroeger louter verricht 
vanwege het inkomen. Werk is onderdeel gaan uitmaken van de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van het individu. 
Moderne managers besteden bovendien sterk aandacht aan het 
menselijk kapitaal van de eigen organisatie. Als aspecten daarvan 
worden beschouwd het geven van meer eigen verantwoordelijkhe
den aan het personeel, het afbreken van strikt hiërarchische orga
nisatielijnen en het bevorderen van samenwerking en teamgeest. 
Door een heldere missie en gezamenlijke doelen te formuleren , 
worden nu juist de binding en de motivatie van de medewerkers 
versterkt. 
Veel organisaties, zowel in de profit als in de non-profit sector, 
richten zich tegelijkertijd nadrukkelijker op hun continuïteit en op 
deze toegevoegde waarde als waarborg voor het voortbestaan . Dit 
komt naar voren in de vorm van klantgerichtheid en aandacht 
voor het opbouwen en onderhouden van 'relatienetwerken'. De 
toegevoegde waarde van een organisatie geeft in principe aan, 
welke maatschappelijke betekenis deze heeft (economisch of an
derszins). Dat schept in beginsel de mogelijkheid om de individue
le zingeving van de medewerkers te verbinden met een concreet 
maatschappelijk doel. Zo vormt de werkplek, meer dan in het ver
leden, de plaats waar mensen sociale relaties opbouwen en 
maatschappelijk zinvolle activiteiten ontplooien. Maar dit zou dan 
ook consequenties moeten hebben voor de discussie over sociale 
bindingen, intermediaire structuren en de betekenis van het mid
denveld. Traditionele instituties als de kerk, de zuil (en in dat ver
band vakbonden, omroeporganisaties, zorgkoepels enzovoorts) en 
ook het gezin hebben relatief aan belang ingeboet. Het 'moderne 
middenveld' strekt zich feitelijk uit over het hele scala van orga
nisaties waarin mensen met elkaar iets ondernemen, vrijwillig of 
betaald. Burgerschap beperkt zich in het verlengde van deze ont
wikkeling niet langer tot de gang naar de stembus of tot het ge
hoorzamen aan de regels die de overheid stelt. Eigentijds bur
gerschap is een levenshouding die voortvloeit uit de behoefte van 
het individu aan zijn ontplooüng binnen een sociaal kader. 

De politiek heruitgevollden? 

Door een dergelijke levenshouding tot uitgangspunt te nemen bij 
een programma voor de transformatie van de overheid en de her-

inrichting van de samenleving kan een maatschappelijk per
spectief worden geboden dat eigentijdse burgers moet kunnen 

aanspreken. De kern hiervan bestaat uit het perspectief op een sa
menleving die niet in de eerste plaats functioneert op basis van 
een opgelegde moraal en de bijbehorende gezagsinstrumenten, 
maar op basis van de eigen normen en waarden, de innerlijke mo
raal, van burgers. De welvaartsstaat, die de mensen in de watten 
legde maar tegelijk hun maatschappelijk functioneren aan strenge 
regels bond, kan langs deze weg stap voor stap worden om
gevormd tot een staat van actieve en verantwoordelijke burgers 
die zelf inhoud geven aan hun leven en aan de samenleving. De 
overheid vervult dan niet in de eerste plaats de rol van regelaar 
en scheidsrechter maar die van regisseur en bewaker van het 
maatschappelijk proces. 
Een dergelijke omvorming vereist evenwel een langdurig pro
gramma en tegelijk een leerproces voor zowel de overheid als bur
gers. Bovendien vereist het aandacht voor het hèrpositioneren van 
tal van organisaties voor hun onderlinge samenwerking en voor 
de interne en externe vereiste van democratisering. In plaats van 
de verstarde verhoudingen tussen de maatschappelijke actoren in 
de consensus-maatschappij, moeten produktieve samenwerkings
verbanden kunnen worden gerealiseerd. Het compromis, waarbij 
uiteindelijk niemand krijgt wat hij wil, dient plaats te maken voor 
een wederzijdse afstemming tussen activiteiten waarbij iedereen 
juist kan doen wat hij wil - in goed gecoördineerd onderling ver
band dus. Het menselijk kapitaal van de samenleving wordt dan 
geactiveerd èn beter benut. 
Maar dit zal alleen kunnen wanneer burgers worden gevraagd en 
gemotiveerd om actief bij te dragen aan het slagen van deze trans
formatie. Zij zullen moeten worden gemobiliseerd in een beweging 
voor het herinrichten van de samenleving. En dit nu vormt tege
lijk de basis voor het herstel van de maatschappelijke cohesie, 
waarover iedereen het heeft, maar dan op een nieuwe grondslag. 
Er moet als het ware een nieuwe en 'open' zuil worden gevormd 
die de traditionele scheidslijnen tussen verschillende levensbes
chouwingen en maatschappelijke organisaties die daarop zijn ge
baseerd, kan overstijgen. Politieke partijen dienen hierbij het 
voortouw te nemen. 
Dit zal betekenen dat de partijen hun eenzijdige oriëntatie op het 
winnen van de kiezersgunst, door het doen van beloften en het 
voorspiegelen van de 'beste' oplossing voor maatschappelijke pro
blemen, moeten zien te overwinnen. Het functioneren van de com
missie Buurmeijer kan wellicht worden beschouwd als voorbode 
voor een dergelijke nieuwe wijze van het benaderen van politieke 
vraagstukken. Daarbij stond immers, althans binnen de commis
sie, een zakelijke benadering van de kwestie van de sociale zeker
heid en de gerichtheid op een werkbare, gezamenlijk gedragen op
lossing voorop. Het parlement is bij deze gelegenheid in de eerste 
plaats onderling en met relevante maatschappelijke actoren in ge
sprek geraakt en pas vervolgens in debat gegaan met de regering. 
Datzelfde gebeurde bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor 
staatkundige, staatsrechtelijke en bestuurlijke vernieuwing, inge
zet door de commissie Deetman. Ook hier stelde het parlement zelf 
commissies in om deelaspecten te onderzoeken en aanbevelingen 
op te stellen voor het verbeteren van het democratisch bestel. Zij 
besprak die, zij het uiterst onwennig, in een onderling debat, waar
bij kabinetsleden optraden als adviseur van de Tweede Kamer. 
In de kiem besloten liggen hier dan ook de aanknopingspunten 
voor een vernieuwing van het functioneren van de politiek. Zo op-
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gevat, heeft de commissie Deetman wellicht dus toch de aanzet ge
geven tot een ingrijpende omvorming van ons politieke bestel, zij 
het op een andere wijze dan door de commissie is nagestreefd. De 
uitkomsten van het Deetman-debat zelf zijn immers ronduit pover 
te noemen. Feitelijk beschouwd zou de vorm wel eens belangrijker 
geweest kunnen zijn dan de inhoud. Door het mensbeeld waarop 
onze huidige maatschappelijke instituties nog steeds grotendeels 

berusten ter discussie te stellen en de mogelijkheden voor een 
nieuw maatschappelijk perspectief te onderzoeken, kan het debat 
over staatkundige, staatsrechtelijke en bestuurlijke vernieuwing 
nieuw leven worden ingeblazen. De kloof tussen burger en over
heid en tussen kiezer en politicus kan langs die weg alsnog gelei
delijk worden geslecht. 'Voorbij Deetman' ligt dan het perspectief 
op een samenleving zoals burgers die zelf inhoud willen geven . • 

Recht met een grote R 
en de aanpak van de georganiseerde criminaliteit 

Column door Ries Straver 

I k had mij voorgenomen om, ne/wel in de stijl van dit blad, in 
een beschouwelijke stijl enige bespiegelingen te wijden aan de 
discus ie over de georgalliseerde misdaad en de methodell die 

politie en justitie bij de aa npak dcwrvan ter beschikking stuw!. Over 
de traditionele spanning tu ssen 'recht.' en 'orde' of /lLssen 'crime-con
trol' en de 'due process' benadering van het strafrecht. Het mocht 
niet zo zijn; in de voortdu,rende publiciteit rondom de IRT-affaire 
lijkt noch het oordeel van de Com,missie Wierenga, noch het 
Kamerdebat het verlossende oordeel op te leveren wcwraan alle be
trokkenen zich conformeren. Tn tegendeel, de st.ellingen worden niet 
verletten en de kmitdwnpen trekken niet, op . De noodzaak van een 
fundamentele benadering wordt daardoor ctlleen maal' sterker. 
Glastra van Loon onderkent drie ftLncties van het recht in een sa
menleving: 
1. distributie van schaarse economische (bezit en eigendom) en socia
le goederen (s tatus en macht etcetera), 
2. regulering van conflicten over de verdeling van die schaarse goe
deren, 
3. nonnering van machtsuitoefening: enerzijds in het maatschappe
lijke verkeer tussen individlLen en groepen, anderzijds dool' de staat 
en organen aan wie het recht in het kader van de distribnerende en 
conjlictregulerende functie, bevoegdheden en macht toekent . 

In de discussie over de georganiseerde criminaliteit en de aanpak 
daarvan staat eigenlijk 'vooral de normering van mCLchtsnitoefening 
door de staat in cam politie en jnstitie centraal. Zo hoort het ook in 
een democratische rechtss t.a,at. Het siert D66 dat het in discussies 
o'ver wetsontwerpen waarin politie en justitie nienwe bevoegdheden 
worden toegekend, recht en wetgeving ni.et alleen benadert vcuwit 
het instrwnentele karakter dat het recht ook heeft (recht als middel, 
als i.nstnunent van ordening 'van de ,samenleving), maal' ook vamLÎt 
het autonome karakter van het recht. Als recht met een gro te 'R ', 
recht in de zin van rechtsbeginselen, recht als beoordelingsmaatstaf 
voor alle ordenende activiteit. 
Het is goed dat het parlement , als mede-wetgever, zich ttitspreekt 
over wat wel en niet aanvaardbaar is. Zich uitspreekt over welke 
rechtsbeginselen leidend moeten zijn bij het in concreto wèl of niet, en 
zo ja in welke mate, toepassen van deze methoden. En over de vraag 
met welke waarborgen het hanteren van die bevoegdheden moet zijn 
omkleed. 
Toch zou ook dat andere aspect van normering van macht.suitoefe
ning aandacht moeten krijgen. Het normeren van machtmitoef ening 
in het spel van mcw.tsclwppelijh:e krachten in de samen/evi.ng zèlf. Tk 
denk dan aan het voorkomen dett een aantal aan economische macht 
winnende nienwe spelers in dat spel - de misdaadsyndicaten - niet al
leen in de onderwereld hun criminele 'co re business' uitoef enen, 
maar ook nog via doordringing in de bovenwereld , onzichtbaar en 

dus ongecontroleerde macht gcwn nitoefenen. Machtsnitbreidillg die 
gepaard gaat m.et een ei"et/ m.eedogenloos sanctiesysteem - IHL nog 
hoofdzakelijk intern gericht, - waarvan de dodelijke symptomen zich 
ook in Nederland steeds frequenter voordoen. Machtsuitoefening die 
ook gepaard gaat met. cO/Tumptieve contact,en in de bovellwereld. 
Eell ontwikkeling die op een heel cU/.dere manier óók een bedreiging 
betekent voor onze rechtsst,aat. /k kan mij niet aan de indmk ont
trekken dat dit laatste gevaar jnist dool' dat, onzicht,bare karakter 
van die penetratie in de bovenwereld wordt ondersclwt. 
Is de balans tussen de 'due process ' en de 'crime-control' bena.dering 
die ons strafprocesrecht beoogt en waarbij de notie van het creëren 
van een zeker evenwicht tussen de indi,viduele btLrger en de alm.achti
ge overheid prevaleert , nog wel toereikend voor dat nieuwe f enomeell 
van georganiseerde criminaliteit? Ik denk het niet. Dat evenwicht 
kornt immers bepaald anders te liggen waar het gaat om kapitaal
krachtige criminele organisaties, die waarschijnlijk in de opsporillgs
fas e, niet geremd door enige juridische scmpule of geldproblemen, 
méér kunnen doen dan politie en ju,stitie om hun erf schOOit te hOI~

den. Organisat,ies die, als het onverhoopt toch tot een berechti,ng 
komt , enerzijds legale jnridische bijstand op topniveatL kW!I1en m.obi
liseren en a,nderzijds 'via illegale praktijken - tot en met bedreiging, 
omkoping of liqttidatie van getnigen - het strafproces ku.nnen beïnv
loeden. Juist daarolll wordt als het gaat om criminele organisaties, 
de opsporingsfase - toetsbaar door de rechter - steeds meer vooraf 
gegaan door een soms jarenlang proces van inlichtingenwinnillg , 
waarbij methoden worden gehanteerd die niet door de rechter kun
nen worden getoetst. 
Hoe wij de onaJ7tankelijke rechter - en niet als su,rrogaat een 
toetsingscommissie binnen het Openbaar Ministerie - knnnen betrek
ken bij een oordeel over die 'voorfase, zonder het strafproces t,e laten 
verworden tot mi.ddel voor crim.inele organisaties om 'via hnn dunr
betaalde advocetten de nodige illJorm.rttie te verwerven om vervolgens 
illegaal orde op zaken te st,ellen, hoort ons bezig te honden, 
Het is te hopen dat ook deze ~ant van de medaille aandacht krijgt 
bij het komende parlementaire onderzoek en dat daarbij de schaarse 
wetenschappelijke know-how in onze contreien, en dan denk ik bij 
voorbeeld aan professor Cyrille FyncLtLt , wordt gemobiliseerd. 
Het is vervolgens evident dat het niet al/een kan blijven bij re
pressieve strategieën, waarbij 'TRT 's' een prominente rol kwtIlen 
spelen, maar dat het gaat om een integrale aanpak waarbij preven
tie en vooral ook bewustwording een belangrijke rol dienen te spelen. 
Als de hoge prijs van alle IRT-ellende ertoe mag leiden dat , als de 
kruitdampen toch eindelijk zijn opgetrokken, het parlement aan zo 'n 
samenhangende benadering van de problematiek ges talte geeft, kan 
er ttiteindelijk toch nog veel worden gewonnen. 

• Ries Stl'ave l' is hoofd commissa"is van politie in Kennemed and . 
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