
PERSPECTIEF 

Denl~en over democratie 
van forum naar partnership* 

Door H. J. van Houten 

D
e laatste jaren heeft de wijze 
waarop burgers deelnemen aan 
de politieke democratie snelle 

en radicale veranderingen ondergaan. 
Naast de traditionele vormen van po
litiek-bestuurlijke inspraak en medezeg
genschap, waar de dominante politieke 
cultuur bij aansluit, komen in snel tempo 
vormen op van autonomer en minder re
glementair participatiegedrag, die een 
andere interpretatie vereisen. Er zijn 
nieuwe deelname-dialecten ontstaan. 

Wie over participatie spreekt, 
heeft het over burgerschap 

en over de rol van de politiek. 

wederzijdse afhankelijkheid. Het is dan 
niet langer alleen meer de politiek die de 
burger inschakelt, maar tevens de bur
gerlijke initiatiefgroep die de steun van 
de politiek inroept. Dit is wat wij een 
'partnerschapsdemocratie' willen noemen. 

Beide worden in dit artikel 
gereconstrueerd en 

beschouwd onder een 
nieuw begrip: dat van 

Ons betoog verloopt in drie stappen: 
Het begint met een analyse van de po
litieke cultuur in termen van een sociaal 
dilemma, namelijk als een collectieve 
verworvenheid die zijn oorspronkelijke 
functie is kwijtgeraakt. Het verzelfstan-

partnerschap. 
.'----------------------------~ 

Belangrijk kenmerk van deze nieuwe 
vormen van politieke en maatschappelij-
ke betrokkenheid is dat de spelregels ervan minstens ten dele 
door de deelnemers zelf worden vastgesteld. Bovendien lijken ze 
haaks te staan op de traditionele opvattingen over democratie en 
burgerschap. De nieuwe participatievormen zijn dan ook niet be
doeld als oplossing voor probleen van de overheid, maar als op
lossingen voor problemen van de bevolking. Daarom worden 
deze ook niet altijd als democratisch burgerschap herkend. Men 
wordt beticht van berekenend opportunisme, onttrekking aan 
verantwoordelijkheid of gebrek aan gemeenschapszin. De essen
tie is echter dat de participanten de spelregels van de bureau
cratische, van bovenaf opgelegde orde doelbewust doorbreken. 
Zij stellen zich opzettelijk buiten de dominante orde op, juist 
vanuit betrokkenheid op die orde. Deze vormen van participatie 
stellen het proces van maatschappelijke deelname zelf ter dis
cussie. Zij maken de democratische spelregels zelf tot inzet van 
het spel. 
De authenticiteit, de pluriformiteit en het bereik van de nieuwe 
deelnamevormen zijn veel groter dan van de traditionele vormen 
van participatie. Ze lopen, bijvoorbeeld in de steden, uiteen van 
gemeentelijke kraakadviesbureaus tot volledig opgetuigde 
buurtontwikkelingsorganisaties en van plaatselijke milieu-acties 
tot publiek-private samenwerkingsprojecten van de georga
niseerde middenstand. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit 
sociale initiatiefgroepen, ambtelijke instellingen, uit het bedrijfs
leven en uit de politiek. 
Dergelijke participatievormen zouden een amendering kunnen 
zijn van wat men calculerend burgerschap en een 'contract
maatschappij' is gaan noemen. Uitgegaan moet worden van ge
deelde verantwoordelijkheden en een optimale benutting van de 
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digde politiek-bestuurlijke systeem blijkt 
resultaten voort te brengen die noch door de burgers, noch door 
hun vertegenwoordigers gewild of bedoeld zijn. Mede omdat een 
representatieve democratie, hoe goed ook uitgebalanceerd, on
mogelijk de belangen van de staat kan representeren (1). 
Nagegaan wordt hoe de huidige legitimatieproblemen van po
litieke partijen samenhangen met het karakter en de structuur 
van dit sociale dilemma. Deze problematiek lijkt onoplosbaar, zo
lang die structuur intact wordt gelaten. De dominante opvatting 
van burgerschap en democratie blijkt zichzelf in de weg te staan 
en dient te worden verruimd. Om het sociale dilemma op te hef
fen, is dus een herdefinitie van de situatie nodig. 
Willen we voorkomen dat de voorgestelde oplossingen op hun 
beurt tot sociale dilemma's uitgroeien, dan is een opvatting van 
democratie vereist die niet bij voorbaat abstraheert van de om
standigheden, maar de culturele samenhang zoveel mogelijk in
tact laat(2). Het dient te gaan om een mengvorm van politieke 
participatie en maatschappelijke betrokkenheid die voldoende 
zelf corrigerend vermogen bezit, om nieuwe sociale dilemma's te 
voorkomen en een zekere 'ontwikkelingsstabiliteit' te garande
ren. Het is een vorm van deelname die improvisatie vergt en 
altijd een voorlopig karakter zal houden. 

1. De structuur van sociale dilemma 's 

Sociale dilemma's berusten op de tegenstelling tussen een 
grootschalig algemeen belang en kleinschalige deelbelangen (3). 
De tegenstelling ontstaat als het individu voor de keus wordt ge
steld zijn handelen af te stemmen hetzij op een persoonlijke af
weging van kosten en baten, hetzij op een collectieve wenselijk-

(1) 1. de Haan, Representatie, bllrgerschap en de staal. Ideeën 1, 
}ubileUlll1ULlluner 1991. 
(2) C. W. de Vries ill' M.H. Kleillsma, M. Lollppell, Over cllltltUr, 
macht ell politiek. Idee 1211, mafLrt 1991. 
(3) W.B.G. Liebmlld, P.A.M. van Lallge (red.), Als hel mij ,/Wor 
niets kost; de psychologie VW& sociale dilelluna's. Amsterdom, 1989. 
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heid. De structuur van het sociale dilemma creëert een tegen
strijdigheid tussen de individuele en de collectieve opbrengsten. 
Het dilemma wordt echter pas manifest als op collectief niveau 
herkenbare tekorten ontstaan en wordt dan uitgedrukt in ter
men van dat tekort. Dit laatste nu levert steevast een kortzichti
ge probleemdefinitie op, die tot vruchteloze symptoombestrijding 
leidt. Het resultaat is veelal een patstelling. De tekorten worden 
onoplosbaar maar draaglijk gehouden. Maar het gevolg kan ook 
een neerwaartse spiraal zijn, waardoor het tekort ongeremd 
blijft toenemen. 
De belangrijkste factoren die sociale dilemma's uitlokken, zijn 
angst en hebzucht. De vrees door anderen misbruikt te worden, 
of de verleiding te profiteren van een te meegaande, overdreven 
verantwoordelijke of overcoöperatieve opstelling van anderen. 
Voorbeelden hiervan zijn filevorming, energieverspilling, ge
luidsoverlast en belastingontduiking. Maar ook de teruglopende 
verkiezingsopkomst en de afnemende politieke meeropbrengst 
van het parlementaire systeem zijn als sociale dilemma's te be
schouwen. 
Een geïndividualiseerde samenleving waarin de centrale ideolo
gieën zijn afgekalfd, is rijk aan dat soort dilemma's. Een gebu
reaucratiseerde samenleving die zowel rechtsstaat als verzor
gingsstaat is, biedt een nog betere voedingsbodem. Omdat ieder 
van de voordelen kan profiteren, zonder dat men evenveel aan 
de kosten hoeft bij te dragen -de overheid heeft de belangrijkste 
maatschappelijke risico's immers afgedekt. De prijs die daarvoor 
dan betaald moet worden, is dat het collectieve belang waarte
gen het persoonlijke belang wordt afgewogen, neerkomt op het 
belang van een verre, onpersoonlijke instantie (4). Daar komt 
nog bij dat degenen die werkelijk moeten calculeren, het niet 
doen. Politici hebben, zoals alle beroepsbestuurders, weinig be
langstelling voor de uitvoeringspraktijk. 
Er zijn vele manieren om sociale dilemma's op te heffen. Symp
toombestrijding hoort daar nadrukkelijk niet bij . Voor de meeste 
sociale dilemma's geldt dat de totale opbrengst hoger is als alle 
partijen zich coöperatief opstellen. In die richting zijn dan ook 
altijd de oplossingen te vinden, die zich vanuit de meeropbrengst 
laten bekostigen. 

De poli.tUlke cultuur als sociaal dilemnw. 

Het bestaansrecht van de parlementaire politiek ligt in haar ver
mogen conflicten te beslechten zonder onnodig wapengekletter. 
Probleemoplossen langs parlementaire weg is een zeer speciale 
manier van conflicthantering, die onder meer dient om patstel
lingen te voorkomen. 
Politieke partijen zijn een van de vele mogelijke manifestatievor
men van de politiek. In het verleden verhoogden zij de herken
baarheid en de overzichtelijkheid van het politieke bedrijf. 
Inmiddels weten wij dat ze onder bepaalde omstandigheden ook 
aan bestuurlijke onmacht kunnen bijdragen. Steeds vaker is de 
politiek een sta-in-de-weg inplaats van een richtingwijzer. 
Hoofdfunctie van de parlementaire democratie is het overeind 
houden van de consensus over het eigen nut van het politieke be
drijf. Partijen vervullen hierbij verschillende deelfuncties, waar
van er minstens drie op zelfhandhaving zijn gericht: 

(4) A.de Swaan, Zorg en de Staat. Amsterdam 1989, p. 233. 

• Mobilisatie van kiezers en het werven van stemmen. 
Recrutering en selectie van kandidaten voor politieke 
functies. 
Ondersteuning van vertegenwoordigingen. 

Het zijn juist deze functies die met gebrek aan belangstelling te 
kampen hebben. Omdat ieder er de vruchten van kan plukken, 
terwijl slechts weinigen voor het onderhoud opdraaien. Politieke 
partijen klagen dan wel steen en been over de participatie van 
hun kiezers èn hun leden, maar het maakt voor het uiteindelijk 
beleid niet zoveel uit op wie de kiezer stemt en Of hij stemt. Elk 
deelbelang is inlmers allang verstrikt geraakt in andere belan
gen en elke regeling hangt samen met eerdere bepalingen. 
Hier bestaat duidelijk behoefte om de grenzen te verleggen en 
verantwoordelijkheden te delen. Wellicht kan zelfs het apparaat 
om stemmen te verwerven onder nader te bepalen voorwaarden 
ten dele worden overdragen aan niet-partijgebonden organisa
ties. Dat zal de partijen tevens uitlokken, sterkere banden aan 
te gaan met maatschappelijke organisaties. 

De belangrijkste politieke functies zijn dan: 
Aggregatiefunctie. Het kanaliseren en in politieke termen 

formuleren van wenselijkheden en deelbelangen uit de samen
leving tot een samenhangend programma, waar de politiek ook 
op aanspreekbaar is (5). 

• Integratiefunctie als voertuig voor belangenbehartiging en 
vertegenwoordiger van het algemeen belang. De afweging van en 
besluitvorming over maatschappelijke prioriteiten met het oog 
op de toekomst (6). 

Bemiddelingsfunctie tussen overheid en samenleving, als 
communicator tussen staat en burger. Een intermediaire functie 
met enerzijds een vertegenwoordigende kant, anderzijds een 
kant van deelnemen aan de macht. Het informeren van leden en 
kiezers over de gemaakte compromissen. 

Forumfunctie voor opinievorming en ideevorming, visie
ontwikkeling en strategiebepaling met het oog op de inrichting 
van een houdbare samenleving. De vrije praktijk van reflectie en 
communicatie in twee richtingen. 

Politieke partijen hebben toegang tot de wetgevende en de 
uitvoerende macht. Alleen daardoor kunnen zij aantrekkings
kracht blijven uitoefenen op mensen die geïntereseerd zijn in het 
vormgeven aan maatschappelijke ontwikkelingen (7). 

Het ontstaan van een netwerk van maatschappelijke en bureau
cratische structuren heeft de politieke partijen echter van hun 
monopoliepositie beroofd. Als platform voor opinievorming en als 
voertuig voor belangenbehartiging heeft de politiek weinig zelf
standige betekenis meer. Ook van een herkenbaar 'algemeen be
lang' is nauwelijks meer sprake. De politieke partijen verte
genwoordigen evenmin nog sterke maatschappelijke stromingen. 
Zij zijn allang niet meer de voorhoede die het groepsbelang 
vertegenwoordigt. Ook zijn zij niet langer de kanalen naar het 
openbaar bestuur, niet langer schakels tussen de publieke opinie 

(5) Ph.A. Idenburg, De toekom.t van de politieke partijen. 
Idee 1215, Ilovember 1991. 
(6)}. Schoot, De veranderellde rol van de politieke partijen. 
Idee 1212, mei 1991. 
(7) A. Brouwer!, Politici zijn gevangetten, geketelld door de 
factor tijd. Idee 1214, aeptember 1991 . 
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en de politieke besluitvorming. Voor politieke partijen bestaat 
geen solide en voorspelbare machtsbasis onder de bevolking 
meer. 
Het toegenomen aantal zwevende kiezers is altijd ook de weers
lag van een mondig kiezerscorps, dat door de te gemakkelijke 
vanzelfsprekendheden heengebroken is. En tenslotte: overheid 
en politiek kunnen een samenleving waaruit de herkenbare ge
meenschapsbelangen verdwenen zijn, vanuit zichzelf geen 
(nieuwe) ethiek verschaffen. 

vertegenwoordigd acht door ambtelijke instellingen, maatschap
pelijke organisaties en belangengroepen dan door de politiek? 
Een en ander heeft ook tot gevolg gehad dat het onderscheid 
tussen politici en ambtenaren is vervaagd. Zo kan het gebeuren 
dat de politieke partijen grotendeels recruteren uit de hogere 
ambtenaren en het bureaucratisch middenkader. Ruim de helft 
van de parlementariërs heeft inmiddels een ambtelijke achter
grond. Daarmee is de cirkel rond. 

Het gebureaucratiseerde 
middenveld 

Het is tegenwoordig de individuele burger 
en de relatie tot de individueel geleefde 
omgeving waar alles om draait. De mo
derne burger maakt deel uit van verschil
lend gedefinieerde sociale omgevingen en 
groepen. Deze differentiëring in levens
wijzen maakt het lastig de burger nog 

De eigenlijke problemen 
worden zichtbaar waar de 

politiek zich richt op de 
geleefde omgevingen: 
op het werk, thuis, het 
publieke leven en de 
geografische ruimte. 

Strategie over twee sporen 

Om de bureaucratische macht terug te 
dringen is een herbezinning nodig op de 
rol van de politiek in de machtsprocessen. 
Waar de staat niet méér doet dan het 
overeind houden van deelbelangen is zij 
machteloos geworden. En op de terreinen 
waar de staat machteloos is, moet hij 
worden afgeschaft, vindt P. Fortuyn (12). 

langer als zodanig te profileren. Wat in het algemeen belang van 
de burger is, is echter niet zo moeilijk vast te stellen. Er heerst 
nog altijd brede consensus over fundamentele voorzieningen als 
betaalde arbeid, minimum inkomen, sociale zekerheid, gezond
heid, onderwijs en veiligheid. Maar de werkelijke politieke vra
gen gaan, in tegenstelling tot wat de politiek ons wil doen ge
loven, niet of niet alléén meer over deze onderwerpen. De eigen
lijke problemen worden zichtbaar waar de politiek zich richt op 
de geleefde omgevingen: op het werk, thuis, het publieke leven 
en de geografische ruimte. 
Tegelijk is de afstand van de politiek tot de geleefde wereld sterk 
toegenomen. Er bestaat een grote spanning tussen de praktijk 
van het alledaagse leven en de bestuurscultuur. De heersende 
politieke cultuur maakt het onmogelijk om politieke reflectie te 
koppelen aan de dagelijkse levenspraktijk. Het verband tussen 
politiek en leefwereld is verdwenen, omdat het zicht daarop 
wordt geblokkeerd door een druk bezet gebureaucratiseerd mid
denveld (8). 
De overheid is uitgedijd, zonder dat het bestaande kader werd 
aangepast. Naarmate de samenleving complexer werd, is ook de 
overheid complexer geworden (9). Meer van hetzelfde. Zodoende 
is ze bekneld geraakt in het spanningsveld tussen verouderde 
structuren en een veranderende samenleving. De ruimte tussen 
burger en staat, de politieke ruimte, wordt nu ingenomen door 
het ambtelijk apparaat, dat zich heeft vertakt tot in alle levens
gebieden - dit alles omwille van rechtvaardigheid en gelijkheid 
(10). De bureaucratie, die de werkelijkheid reduceert tot de ver
houding tussen een beperkt aantal variabelen en het overige 
uitsluit, is het ordeningsprincipe van de sociale realiteit gewor
den (11). De macht is overwegend in handen gekomen van de 
uitvoerende instanties. Is het vreemd dat de burger zich beter 

(8) C. W. de Vries, De montage van de politiek. 
Ideeën 1,Jubileumnunm,er 1991. 
(9) G.-J. Wolffensperger, D66 en de Commi.ssie-Deetman. 
Idee 12/3, juli 1991. 
(10) E. van der Hoeven, De burger tussen overheid en markt. 
Idee 12/2, mei 1991. 
(11) J. Glastra van Loon (in gesprek met A. Varkevisser en C. W. de 
Vries), Voorbij de dialoog van doven. Idee 12/5, november 1991. 

Minder overheid, méér vrije markt. De 
pleitbezorgers willen een accentverlegging naar het economisch 
burgerschap, gericht op vergroting van de keuzevrijheid en de 
soevereiniteit van de burger: als klant van ambtelijke diensten 
en consument van semi-collectieve goederen, waartoe dan ook de 
zegeningen van de parlementaire democratie gerekend zouden 
moeten worden. 
Pluspunt van die ontwikkeling lijkt de grotere eigen verantwoor
delijkheid die van organisaties en burgers in de samenleving 
wordt gevraagd. Maar er zijn grote risico's mee gemoeid, zoals 
een afname van de democratische legitimatie en een toenemende 
oncontroleerbaarheid (13). Het meest in het oog springende na
deel van een contractsamenleving is toch de verhoogde kwets
baarheid van de maatschappelijke cohesie voor sociale dilemma's 
en bestuurlijke patstellingen. 
Zonder verder in te gaan op de merites van de contract
maatschappij, dient te worden vastgesteld dat in de nationale 
politiek het maakbaarheidsdenken is achterhaald, hoe sterk het 
hier en daar ook nog mag heersen in eigen kring. De overheid zal 
hooguit kunnen bijsturen. De staat is zelf een conglomeraat van 
belangen geworden, waarin elke organisatie juist voldoende 
bevoegdheid heeft om de plannen van anderen succesvol tegen te 
houden, maar te weinig slagkracht bezit om de eigen ideeën door 
te zetten. 
Het resultaat moet dan haast wel een tweesporen-benadering 
zijn, die inhoudt dat vitale maatschappelijke vraagstukken niet 
langer onnodig aan politieke besluitvorming onderworpen wor
den. Die kunnen beter aan de samenleving zelf worden overge
laten, waar nog voldoende culturele bagage en spontaniteit voor
radig is (14). De overheid dient dan zijn pretenties te verminde
ren op alle terreinen waarop dit zonder al te schadelijke gevol
gen mogelijk is, èn trachten op te voeren overal waar grensover-

(12) P.Fortuyn, De contractmaatschappij. 
Nijgh & van Ditmar, 1992 (jn druk? ) 
(13) G.-J. Wolffensperger, Partijen jn de post-ideologische politiek. 
Ideeën 1,Jubileumnummer 1991. 
(14) A. Zijderveld (in gesprek met A. Varkevissert en 
C. W. de Vries) , De zuilen zijn er nog. Idee 13/2, april 1992. 
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schrijdende sociale dilemma's kunnen ontstaan. 

2. Problemen van politieke partijen 

De geschetste ontwikkeling is het gevolg van een complex van 
factoren, die de parlementaire cultuur steeds sterker het ka
rakter van een sociaal dilemma geven. De meest in het oog 
springende componenten zijn: 

Emancipatie is geen centrale impuls voor partijvorming 
meer. De burger is te lang als beleidsobject behandeld, en ge
draagt zich navenant. 

Ontideologisering en ontzuiling hebben de boodschap doen 
verdampen. De politieke partijen zijn niet herkenbaar meer. 

Individualisering heeft de aanspreekbare groep opgeheven. 
Rechten en plichten appel eren niet meer aan een gemeenschaps
gevoel. 

Wantrouwen in de politiek heeft de kiezers van het parle
mentaire proces vervreemd. Te vaak is voorgekomen dat be
sluitvorming ogenschijnlijk op inhoudelijke gronden plaatsvond 
maar in feite door binnen-politieke of budgettaire overwegingen 
werd bepaald. Planbureau en Rekenkamer maken de dienst uit. 

Bureaucratisering heeft het besturingsmedium onzichtbaar 
gemaakt. Het accent is verschoven van openbare en politieke 
naar oncontroleerbare en ambtelijke besluitvorming. En d 
maatschappelijke sturing werkt niet meer, omdat de burger er 
zijn handelen niet meer op af wil of kan stemmen. 

~edrijrSleVe1 I Brussel ] 

I Lokale I L polilick 

.. [ Kiezers I 

I Media I 
Figuur 1 - Versnippering van de politieke beslissingsntintte 

Versnippering van de besluitvorming heeft geleid tot een 
cultuur van politieke vrijblijvendheid. Steeds vaker worden be
leidsdebatten via de media gevoerd en politieke beslissingen 
doorgeschoven naar de pers, de televisie en de opiniepeilingen. 
Problemen die de politiek niet aankan, worden via ingewikkelde 
detailwetgeving opgelost, waarbij de rechterlijke macht de kno
pen uiteindelijk krijgt door te hakken. En tenlotte is er de nei
ging om beslissingen waar men zelf niet uitkomt, op Brussel af 
te schuiven. 

Overdetaillering, als gevolg van de sterke neiging tot diffe
rentiatie in en door de bureaucratie, heeft het informatieve ge
halte van politieke boodschappen verkleind. Mede omdat de 
kleinschalige politieke rationaliteit gebiedt om krachtige stand
punten uit de weg te gaan, worden oplossingen steeds meer in de 
details gezocht. 

Het politieke ritme maakt het tenslotte onmogelijk om met 
betrekking tot grootschalige sociale dilemma's tot een lange ter
mijn beleid te komen. 

Het bestaansrecht van politici 

Individuele politici ontlenen hun bestaansrecht aan de functie
definities die de politieke cultuur hen oplegt. Kernprobleem hier
bij is dat politici andere problemen hebben dan de burgers. Zij 
zijn enerzijds 'volksvertegenwoordigers', anderzijds bestuurders 
die deel uitmaken van een geheel van staatsapparaten met een 
eigen en onbeheersbare dynamiek. Als volksvertegenwoordiger 
representeert de politicus de belangen van burgers, maar als 
bestuurder is hij ook verantwoordelijk voor de bewaking van de 
staat als organisatie (15). 

Maar de pretentie van rationaliteit in het beleidsproces is nooit 
houdbaar geweest. De pretentie dat politici de dragers zijn van 
maatschappelijke voorkeuren van de burgers ligt achter ons. De 
pretentie dat de politiek alle vragen moet beantwoorden, is al 
verlaten en de pretentie dat vanuit één besluitvormingscentrum 
zinvol aan alle maatschappelijke doelstellingen kan worden 
gewerkt is onrealistisch gebleken (16). De enige rechtvaardi
gingsgrond die politici overblijft is hun specifieke deskundigheid 
op een of ander terrein, althans het vermogen om zeer snel des
kundigheid te kunnen mobiliseren. 
Een tweede bestaansgrond voor politici zou die van creatief of 
constructief leiderschap kunnen zijn. De charismatische kant is 
in Nederland nooit erg uit de verf gekomen. We lijken er als volk 
te nuchter voor. Voor de komende jaren is wellicht een ander 
soort charismatiek vereist, meer cultureel dan ideologisch ge
richt, integer en geestrijk, ongeacht de visie. 
Een derde functie van politici is die van belangenbehartiging. 
Aan die vertegenwoordigingsfunctie bestaat sinds de jaren vijftig 
geen behoefte meer. Een vierde functie, in het verlengde van de 
vorige, is die van 'vertolker van de gevoelens van het volk'. Een 
soort jury-functie, zoals in de Verenigde Staten. In Nederland 
wordt die functie, en dan nog alleen in individuele gevallen, door 
de Eerste Kamer heel wat beter behartigd dan door de Tweede. 
De vijfde functie is die van ambtelijk bestuurder die simpelweg 
uitvoert wat wordt gevraagd. Een soort managersfunctie zoals in 
Zwitserland, waar referenda de belangrijkste politieke besluit
vorming hebben overgenomen. In Nederland lijken de PvdA
bestuurders, bevlogen of uitgeblust, daarvan het beste voorbeeld. 

Het ziet er helaas naar uit dat de politiek de komende jaren zal 
evolueren in de richting van de eerste en vooral de laatste 
functie, waaraan op partijniveau hooguit de derde functie om 
kosmetische redenen zal worden toegevoegd. Democratisch ge
kozen managers met de geschikte nestgeur en het juiste vakdi
ploma. Management beperkt zich echter tot de kunst van het 
noodzakelijke, terwijl politiek de kunst van het mogelijke zou 
moeten zijn. Een aanzienlijke verschraling staat ons dus te 
wachten. 

(15) I.de lIaall, Representatie, blLrgerschap ell de staat. 
Ideeën I, JlLbilelLmllllTluner 1991. 
(16) J. Schoot, De veranderende rol vall politieke partijell, 
Idee 1212, 1991 . 
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Legitimatiecrisis 

Niet de overheid laat het afweten, maar het parlementaire 
systeem. Wie als sociaal voelend burger iets gedaan wil krijgen, 
stapt naar het ambtelijk loket of maakt gebruik van de goed geë
quipeerde media. Maatschappelijke organisaties die grotere 
druk willen uitoefenen, trekken niet langer nog harder aan de 
bel. Zij onderhandelen rechtstreeks met de tegenpartij, inplaats 
van de bemiddeling van politieke partijen in te roepen. Belan
gengroepen richten hun lobbies op de ambtenaren inplaats van 
op de politiek. 
En de parlementaire democratie is een partijendemocratie ge
worden. Bureaucratie en politieke partijen lopen hierbij nauw
keurig in de pas. De consensusdemocratie met een veelvoud van 
partijtjes blijkt niet meer dan een krachteloze verzameling van 
belangengroeperingen - die weinig anders representeren dan 
zichzelf. De grote partijen vormen beslissende blokkades in het 
politieke besluitvormingsproces. 
Temidden van dit alles en nauwelijks meer verborgen, lekt in 
Europees verband de souvereiniteit weg. Nederland raakt steeds 
afhankelijker van internationale verstrengelingen, en dit niet op 
basis van democratische besluitvorming, maar door toevallig tot 
stand gekomen uitspraken van onder meer de Europese 
Commissie. 
De besluitvorming is naar de Europese ministerraad verschoven, 
maar in nationaal verband heeft de regering zich in haar eigen 
regelingen vastgeregeld. Op gemeentelijk en regionaal niveau is 
het al helemaal niet meer de politiek maar de ambtenarij die 
stuurt. Zo zit de samenleving gevangen in een web van bureau
cratische, politieke en bestuurlijke structuren, voornamelijk uit 
het verleden. Het is wel degelijk ernstig, de asymmetrische ver
houding tot de verzelfstandigde 

gemakkelijk afglijden naar een legitimatiecrisis. Want een zelf
genoegzame politieke cultuur doet altijd onvoldoende beroep op 
het leervermogen van de burger, zoals ook op de eigen bereid
heid om eerdere politieke oordelen te herzien en bij te stellen. 
Het is dus niet minder dan essentieel de betrokkenheid van de 
burger bij het bestuurlijke besluitvormingsproces te vergroten, 
omdat het politieke proces anders zijn bestaansrecht verliest (18). 

Restauratie van het openbaar debat 

Aan de basis van de mogelijkheden en verantwoordelijkheden 
staat de burger zelf. Deze heeft echter zijn eigen bezigheden 
buiten de politieke sfeer en discussieert hooguit nog over politie
ke onderwerpen. In vrijheid handelende individuen vragen, 
vreemd genoeg, meer aandacht voor de stijl dan voor de inhoud 
van politiek besturen. Maar de levende dialoog is weg, omdat 
alle buitenpolitieke organisaties zich gedwongen zagen de 
actietoer op de gaan, en veel nauwere contacten aangaan met de 
bureaucratie dan met de politiek (19). Alleen daarom al bestaat 
er grote behoefte aan aandacht, aan een politieke partij die laat 
spreken en kan luisteren, zodat mensen in onderling overleg 
kunnen verkennen waar ze mee bezig zijn, en aan de dingen 
weer iets van een kritische massa kunnen verlenen. 
Maar dat vereist een wijze van vertegenwoordiging die wordt ge
domineerd door argumentatie en debat ('government by dis
cussion'), inplaats van door 'partijstandpunten'. Een stijl van 
vertegenwoordiging die meer een open forumfunctie dan een re
presentatiefunctie heeft. Om dit te bereiken is het nodig de 
culturele inbreng van àlle mogelijke deelnemers in het publieke 
debat te betrekken. Om het debat te organiseren zullen de par
tijen open platforms moeten zijn. Forums waarin mensen kun-

bureaucratie, lokaal, nationaal 
en boven-nationaal, is bezig het 
openbare democratische proces 
te vernietigen. Politici hebben 
een afkeer van het publiek. 
Hun hautaine afwijzing van 
buitenpolitieke participatievor
men, soms door angst en 
meestal door onbekendheid in
gegeven, heeft er toe bijgedra
gen dat de contacten met de 
kiezers zijn verdampt. En het 
publiek heeft een afkeer van 
politici gekregen. Onder de niet 
politiek actieve top van het be
drijfsleven en de grote 
maatschappelijke organisaties 
heerst een zekere minachting 
voor het pal'lementaire stelsel 

Wie in te 
schakelen? 

Meningspeiling 
(top-down) 

Meningsvorming 
(horizontaal) 

Visieontwikkeling 
(bottom-up) 

Sonderen van Themakeuze op algemene Inventarisatie van 
Kiezers maatschappelijke voorkeuren onderwerpen specifieke thema s voor 

(grootste gemene deler) verkiezingsprogramma 

Inventarisatie van opinies Voorbereiden van Omzetten van opinies in 
Gewone leden en standpunten beargumenteerde consensus beredeneerde 

via monitorteams tpekomstverwachtingen 

Congresgangers 
Rechtstreekse raadpleging O.ntwikkelen van gestructu- Uitwerken program-suggesties 

ten behoeve van stem- reerde regie-aanwijzingen via open besluitvorming 
adviezen voor partijprogramma (optimale draagvlak) 

Partijtop 
Vaststellen van prioriteiten Strategie-ontwikkeling en Opstellen partijprogramma 

voor politieke agenda stroomlijning partijstand- via gesloten besluitvorming 
punten via denktanks (maximale diepgang) 

en het politieke systeem (17). Zodoende heeft de politiek zich in 
de positie van het koekoeksjong gemanoeuvreerd, die te laat be
merkt dat hij het koud begint te krijgen. 

Figunr 2 - Mogelijkheden om de politieke binding te versterloon 

Wat zich nu nog aandient als een participatiecrisis, kan dan ook 

(17) C. Klop, De rol van poUtieke partijen. Idee 1312, april 1992. 
(18) G.-J. Wolffensperger, D66 en de Commissie Deetman. Idee 
12/3, juli 1991 

nen deelnemen in steeds wisselende formaties. Pas dan kunnen 
de partijen als denktanks fungeren voor fundamentele demo
cratisering, en kunnen zij in samenspraak met de maatschappe-

(19) J. Glastra van Loon (ira gesprek met A. Varkevuser era 
C.W. de Vries), Voorbij de dialoog van doven. Idee 12/5,1991. 
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• 

lijke groeperingen geschikte kandidaten recruteren voor politie
ke functies (20). 
Belangrijkste vraag is hoe de voorwaarden voor dit luisteren en 
spreken te organiseren zijn. Wat nodig is, is een nieuwe manier 
om bijzondere belangen tot 'algemeen belang' te kunnen benoe
men, en om dit laatste 'substantieel-rationeel' uit te kunnen wer
ken. Dáárdoor verschuift het accent van de inhoud naar de pro
cedure. Het ontwikkelingsschema Figuur 2 (zie pagina 14) kan 
wellicht enkele aangrijpingspunten bieden. 

In feite dienen maatschappelijke problemen echter te worden be
sproken, aangepakt en opgelost op het laagst mogelijke niveau 
waarop dit praktisch mogelijk is. Dus niet via publieke dis
cussies in de media waarin deskundigen vanuit gepolariseerde 
standpunten hun gelijk willen halen. Bij het politiek debat gaat 
het om betrokkenheid èn om toegankelijkheid. Debatten waar
aan politici deelnemen zijn gearrangeerd rond de confrontatie. 
Van communicatie, in twee richtingen, heeft een dergelijke for
mule geen kaas gegeten. 

Restauratie van de forumfunctie 

Politieke participatie is niet meer het vanzelfsprekend ver
lengstuk van een representatieve democratie. Het probleem is 
dat niet de politiek maar de bureaucratie in aanraking komt met 
de culturele processen in de samenleving (21). Het accent ver
schuift dan onvermijdelijk naar civiele democratisering. Dit ver
onderstelt echter enerzijds de democratie-opvatting die Bovens 
(22) in zijn dissertatie 'institutioneel burgerschap' noemt: ambte
lijke functionarissen dienen zich ook binnen het verband van 
hun institutie in de eerste plaats als burgers op te stellen. Wat 
vereist dat zij oog krijgen voor publieke belangen die niet 
noodzakelijkerwijs een beleidsmatige of politieke vertaling hoe
ven te krijgen. Anderzijds komt tegenover de procedurele demo
cratie-opvatting, die de burger aanspreekt als bourgeois, het 
model van een vernieuwde actiedemocratie te staan, dat uitgaat 
van de burger als citoyen. De civiele maatschappij kan immers 
alleen bestaan als mensen weer leren inzien dat het leuker is 
iets zelf te doen, inplaats van zich voortdurend afhankelijk te 
maken van de staat. 
Ditzelfde geldt al veel langer voor de politici zelf. Slechts door 
het contact met de 'substantiële rationaliteit' te herstellen en het 
reële maatschappelijk engagement van de burgers als uitgangs
punt te nemen, zullen politieke partijen hun intermediaire en 
communicatieve functie kunnen hervinden. Zij dienen niet al
leen in passieve zin een doorgeefluik te zijn voor wat anderen 
van waarde achten, maar zouden los van die instrumentele st
rategie een actieve filterwerking moeten hebben om maatschap
pelijke en politieke samenhangen op zo.'n manier bloot te leggeR. 
dat keuzes mogelijk worden (23). 

(20) 11. Jeekei (i .. gesprek met C. W. de Vries), Over bureau.
craLiserillg e .. poliLiserillg. Ideeë .. 1, ]u.bilewruumuller 1991 . 
(21) A.Kuypers (in gesprek met A. Vnrkevisser el/. C. W. de Vrips), 
De andere ervaring. Idee 12/6, december 1991 . 
(22) M.A.P. Bovens, Vemntwoordelijkheid en orgallisatie; 
beschouwingen over aanspmkelijkJ.eid, illstitutioneel burgerschap 
en ambtelijke ongehoorzactllJ.eid. Tjeenk Willillk, Zwolle 1990. 
(23)]. Glastm van Loon (in gesprek met A. Varkevisser en 
C.W. de Vries), Voorbij de dialoogv(l/& doven, Idee 12/5, 1991. 

De kiezers moeten in de partij een klankbord kunnen vinden, 
wat een politiek forum impliceert. Een forum waar de strate
gieën besproken worden, niet alleen op hun formeel democra
tische karakter maar op de materiële uitwerking (24). Politieke 
partijen zijn eigenlijk de laatste grote politiek-culturele forums, 
en het is de hoogste tijd dat zij zich opmaken om werkelijk als 
voorportaal van politieke visievorming te functioneren (25). Pas 
als zij zich weer als forum kunnen opvatten, zal de intermediaire 
functie zowel als de filterwerking zich kunnen herstellen. 
Het partijforum zal dan eindelijk weer een waardevolle advies
functie voor de politieke agenda vervullen. Tegelijk kan het de 
voelhoorns uitsteken naar de publieke agenda, door op eigen 
wijze deel te nemen aan wat onder het publiek leeft. 

De functie van een dergelijk partij forum kan vierledig zijn: 
aanjaagfunctie, bijsturen en corrigeren van de politieke 

agenda, 
• signaalfunctie: contact onderhouden met de bevolking èn 
met degenen die het handwerk binnen de apparaten verrichten, 
• pleitbezorging naar weerszijden: verhoging van de herken
baarheid van de politieke agenda en verhoging van de herken
baarheid van de publieke agenda, 
• vergroting van het zelfcorrigerend vermogen van de po
litiek zelf, dool' een permanente discussie over de inrichting van 
de samenleving. Het forum moet een platformfunctie voor zelfon
derzoek vervullen, door onafhankelijkheid te waarborgen ten op
zichte van de bureaucratische middenstructuur (26). 

Drie sferen van lokale rationaliteit 

Wat in een wereld van gescheiden instititionele sferen nodig is, 
is het ontwikkelen van wat een meerzijdige forumfunctie kan 
heten. Een forum dat in staat is om uiteenlopende politieke, 
ambtelijke en publieke gezichtspunten te ~renigen. Heterogene 
klankbordgroepen zouden een antwoord kunnen zijn op de in
stitutionele bureaucratische blokkade. Het is voor de toekomst 
van de democratie van groot strategisch belang zijn of deze ge
stalte kunnen krijgen. Figuur 3 (zie pagina 16) geeft aan hoe de 
drie uiteenlopendem gezichtspunten zich verhouden. 

Figuur 3 bestaat uit drie cirkels, drie sferen van beperkte in
stitutionele rationaliteit die elk een eigen vorm van redelijkheid 
vertegenwoordigen. De politieke agenda stelt de doelrationaliteit 
voorop, de ambtelijke agenda draait om instrumentele rationa
liteit, de publieke agenda tenslotte stelt de substantiële rationa
liteit centraal. In het middengebied vallen de drie rationaliteiten 
samen. 

De publieke agenda bestaat uit problemen die gesignaleerd 
worden dOOF burger ot: maatschapp-elijlte. groeperingen. Hier 
heerst de cultuur van het zwijgen, de granlmatica van de ont
trekking. Want wie zich kenbaar maakt, wordt ingevoegd. De 
massamedia organiseren de beeldvorming rond de symbolen van 

(24) C. W. de Vries (in gesprek met M.H. KleiIIsllw en M. Lollppen), 
Over cultuur, macht ell J>oliLiek, Idee 12/1, IIwart 1991. 
(25) C. W. (Ie Vries, De mOlltage van (Ie politiek. 
Ideeën 1, ]Ubilellll"ulIIUlwr 1991. 
(26) 11. ]eekel (in gesprek met C. de Vries), Over bureaucratiserilIg 
en politiserillg. Ideeën 1 , J "bile"IIl,ulIImwr 1991 . 
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Figuur 3 - De sferen van lokale rationaliteit 

de ongeorganiseerde burgers .en bieden slech~s plaats voor een 
bij voorbaat gereduceerde inbreng. De publieke agenda zou wel
iswaar de 'substantiële rationaliteit' moeten weergeven, maar de 
macht van de massamedia laat weinig ruimte voor de autonome 
subjectvorming, de spontane volkswil of het spontane verzet. De 
burger kan zich nooit via de media organiseren. In feite bepalen 
deze laatste welke onderwerpen aan de orde zijn, zodat die in 
overheersende mate de prioriteiten van sociale en politieke pro
blemen onder het publiek bestempelen. Zij zijn dus de doodsvij
and van wat in de middendriehoek is verbeeld. 
• Rond overgang B2 speelt het probleem dat het geen zin 
heeft louter met de ongeorganiseerde burgers te discussiëren. 
Wie geen verbinding met de politieke agenda zoekt, bezit geen 
macht. Maar wat belangrijker is, óók geen politieke kracht. Hij 
ontleent zijn informatie aan de media en beperkt zijn beïnvloe
dingsmogelijkheden tot het stembiljet. 
• Het B-domein is matig gevuld, al zijn de meer populistisch 

ingestelde politici geneigd dit gebied te overaccentueren. Wel 
beschouwen de partijpolitiek georganiseerde burgers zich veelal 
als de basis van de politieke partij . Deze basis speelt echter over 
het alge;tmeen slechts een legitimerende rol. 
Van belang is dat wat burgers in hun werk doen, nauwelijks 
verschilt van hun politieke activiteiten. Het is vooral afhankelijk 
van de politieke cultuur, of het gewaardeerd wordt dat mensen 
metterdaad onafhankelijk denken. Om de participatiecrisis 
langs deze weg te overwinnen is een strikt rationele burger
schapsopvatting vereist, waarbij men niet alleen leert een eigen 
mening te formuleren, te uiten en zonodig af te dwingen, maar 
vooral ook belangen af te wegen en samen besluiten te nemen 
(27). 

• Rond overgang BI speelt het probleem dat het ongere
flecteerd overnemen van de wensen van de leden weinig functio-

(27) C.Klop, De rol van politieke partijen. Idee 13/2, april 1992. 
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neel is. Beter is het, eerst te doorgronden en te begrijpen wat de 
essentie is, waar het in een kiesvereniging om gaat, en die rode 
draad dan voor te leggen aan de leden. Inspraakprocedures gaan 
er ten onrechte van uit dat de burger een oordeel klaar heeft 
over alle ingewikkelde kwesties waarmee de overheid te maken 
heeft. Het is veel realistischer te zeggen dat de burger 'overtui
gingen' heeft. En het is tussen de overtuiging en het oordeel 
waar een politieke bewerking, een vertaalslag dient plaats te 
vinden. De politieke partij kan in dit opzicht een brugfunctie 
vervullen tussen maatschappelijke overtuigingen en bestuurlijke 
probleemdefinities (28). 
Ook een referendum lijkt meer mogelijkheden tot luisteren te 
bieden dan tot begrip. Begrijpen is hooguit toepasbaar op pro
bleemterreinen die zo weinig complex zijn dat het gezond 
verstand er rechtstreeks over kan oordelen. Daarom dienen lui
steren en kijken te worden aangevuld met een ethos dat de ver
antwoording zoekt. Wat nodig is, zijn geen hoorzittingen maar 
actieve deelgenootschappen, gebaseerd op het inzicht in het 
beeld dat de institutie in zichzelf heeft. 

De politieke agenda bevat de problemen die de aandacht 
krijgen van beleidsmakers en beleidsbepaIers. Op dit niveau 
overheerst een 'functionele rationaliteit' en zijn de politieke 
wervingskracht en het consensusgenerend vermogen bepalend. 
Deze functionele rationaliteit treedt in werking zodra de over
heid (opgevat als een strijdtoneel van deelbelangen) op gezag
hebbende wijze waarden oplegt aan de samenleving (29). Maar 
de media vertekenen dit beeld. Ze scheppen een schijnwereld 
met overdreven aandacht voor de politiek als centrum van de 
macht. Daardoor dringen slechts de 'attractieve' problemen met 
de hoogste publiciteitswaarde tot de politieke agenda door. De 
aandacht voor zulke problemen (bijvoorbeeld criminaliteit) bij 
zowelPet publiek als bij de politieke partijen wordt altijd weer 
overschat. 

Rond overgang Al heeft het noodlottige huwelijk van po
litiek en bureaucratie tot een vorm van rondzingende onmacht 
geleid. Die houdt een circulair debat in stand, waarin de maat
schappelijke werkelijkheid wordt benoemd en vastgesteld. In 
beide werelden, van politieke partij en ambtenarij, moet sensibi
liteit ontwikkeld worden voor wat zich in de andere wereld af
speelt. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het 
denken over politiek binnen de partij en de politiekvoering 
buiten het partijverband (30). 

Het A-domein is vrijwel leeg. Al heeft de helft van de parle
mentariërs een ambtelijke achtergrond, er zijn nog maar weinig 
specialistische politici die zich als superambtenaar gedragen. 
Veel belangrijker is de vraag of de politieke partij de deskundig
heden die zijzelf organiseert, kan formeren op basis van reëel 
gevoeld engagement, en niet alleen op het strategisch perspectief 
dat de ambtelijke en in het algemeen de administratieve arbeid 
kenmerkt (31). Pas dan kan de specialistische politicus deel gaan 
uitmaken van zijn achterban, als hij kan redeneren vanuit die 
gemeenschappelijkheden. 

(28) Ph.Á.ldenburg, De toekomst van de politieke partijen. 
Idee 12/5, november 1991. 
(29) J. W. van Deth, J.C.P.M. Vis (red.), Politieke problemen. 
Stenfert Kroese, Leiden 1990. 
(30) P. Kuypers (irt gesprek nUlt Á. Varkevisser en C. W. de Vries) , 
De andere ervaring. Idee 12/6. december 1991. 
(31) C. de Vries, De morttage vart de politiek. Ideeën 1, Jub.nr. '91 

• Rond overgang A2 treedt de verzelfstandiging op van het 
bureaucratisch middenveld. Hier begint de functionarissen
cultuur die het besturingsmedium onzichtbaar maakt. Binnen 
het overheidsapparaat vindt de omzetting plaats van maat
schappelijke problemen in politieke besluiten en beleid. 

De ambtelijke agenda stelt de uitvoerbaarheid voorop, de 
instrumentele rationaliteit die geen tijd laat voor reflectie en 
geen aandacht heeft voor externe effecten. Daarmee verschuift 
de openbare en politieke naar oncontroleerbare en ambtelijke be
sluitvorming. 
• De overgang Cl zou in de forumfunctie een tegenhanger 
kunnen vinden: meer burgerschap en democratische idealen bin
nen de ambtelijke instituties. Probleem is echter dat ambtena
ren zulke vragen veelal uit de weg gaan. Professionele bureau
craten zullen hooguit luisteren, en komen zelden toe aan een be
grijpen. 

Het C-domein bevat vooralsnog de meestbelovende moge
lijkheden en wordt daarom hierachter uitvoeriger uitgewerkt. 
Natuurlijk bestaat er geen algemene wil van de hele bevolking, 
maar er is wel een duidelijke behoefte aan self-government (32). 
Burgers willen verantwoordelijkheid nemen, maar het is veelal 
de overheid die hen daarin tegenwerkt. Hoe kan de burger de sa
menleving vormgeven, zolang diezelfde burger op vele manieren 
voorwerp is van overheidszorg (33). 

Rond overgang C2 begint de mars door de instituties. In ie
dere burger, opgevat als citoyen, zijn de rollen van publiek, bu
reaucratie en politicus steeds in een andere verhouding ver
enigd. Maar de geaggregeerde, gemiddelde burger is geen reëel 
personage en wordt bovendien zelfs als 'doelgroep' onmondig ge
maakt. Kernvraag is hier of participatie eigenlijk wel mogelijk 
is, zolang de participerende burger zelf in het geding is, dat wil 
zeggen altijd meer object dan subject is van het beleid. 

De middendriehoek tracht actoren uit elke rationaliteits
kring te verenigen in een meerzijdige forumfunctie. Politieke 
partijen hebben alleen bestaansrecht als ze erin slagen die ge
combineerde functie te vervullen, als voorportaal van het politie
ke proces. Kernvraag is hoe een formele klankbordgroep, inge
steld vanuit het perspectief van de politieke partijen, ooit vol
doende sociale samenhang kan krijgen om de behoefte aan be
trokkenheid te verzekeren. Die functie komt in elk geval niet 
van de grond zolang een maatschappelijke binding ontbreekt of 
te snel tot institutionele regelgeving wordt verheven. Wat ont
breekt, is nooit de een of andere maatregel, maar aandacht. 

De koninklijke weg 

Het instellen van de intermediaire klankbordfunctie voor de po
litieke partij en het opzetten van netwerken, in de beperkte zin 
van het dominante democratiemodel, kan wel noodzakelijk zijn 
maar is zeker niet voldoende. Zolang het alleen diegenen betreft 
die direct betrokken zijn bij het politieke bedrijf, blijven plat
forms en klankbordgroepen toch slechts vormen van symptoom
bestrijding, die het hiervoor beschreven sociale dilemma eerder 
versterken dan opheffen. De koninklijke weg naar de forumde-

(32) G.Konrad (in gesprek nult Á. Varkevisser en C. W. de Vries), 
Over verandering, democratie en ironie. Idee 13/3, juni 1992. 
(33) E. van der Hoeven, De burger tussen overheid en markt. 
Idee 12/2, nul; 1992. 
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mocratie verloopt niet door de zijdeur van de kiesverenigingen, 
maar door de hoofdpoort van het maatschappelijk middenveld. 
Politieke betrokkenheid valt niet verticaal te organiseren, via 
het getrapte representatiemodel, maar kan slechts horizontaal 
ontwikkeld worden, via de sociale netwerken. Een levensvatbaar 
forum moet zichzelf kunnen voeden, niet met ideeën alleen, 
maar vooral met concrete maatschappelijke belangen. Het forum 
kan zijn bestaansrecht niet uitsluitend ontlenen aan een partij
politieke legitimatiefunctie. Het is vooral de directe ondersteu
ningsfunctie van maatschappelijke initiatiefgroepen zelf, waar 
het om gaat. Politieke en sociale motieven dienen elkaar aan te 
vullen. 
Wil een forumdemocratie levensvatbaar blijken, dan kan het bij 
deÏnzet niet alleen draaien om een nieuwe procedure of zoiets 
als de kwaliteit van het openbare debat. Het zijn de kwaliteit en 
het gehalte van de democratisch georganiseerde relaties zelf, die 
in het geding zijn. Politieke, formeel democratische procedures 
kunnen, omdat zij deel uitmaken van de bureaucratische rati<r 
naliteit, geen greep verschaffen op de belangen en verlangens 
van individuele burgers. De tendenzen van bureaucratisering en 
de daardoor opgeroepen individualisering zullen een reële be
trokkenheid van burgers en een gemeenschappelijk gevoeld be
lang altijd in de weg staan (34). Het streven naar procedure le
gitimiteit moet daarom in het licht staan van een streven naar 
gedeelde waarden en gedeelde belangen. Deze hoeven niet bij 
voorbaat politiek legitiem te zijn, als ze maar voldoende sociale 
legitimiteit bezitten. 
Wil de forumdemocratie een blijvertje worden, dan kan zij niet 
gedragen moeten worden door redelijke en verantwoordelijke 
burgers in de rol van bourgeois, maar door burgers in de veel re
alistischer rol van citoyen, niet minder redelijk en verantwoorde
lijk, maar met een gezond oog voor het gedeelde eigenbelang. Wil 
een multilaterale forumdemocratie werkelijk functioneren, dan 
moet er een bezielende werking van uitgaan. Nieuw in te stellen 
intermediaire instituties moeten de deelnemers met irrationele 
trots kunnen vervullen. Om de politieke forumfunctie zodanig 
maatschappelijk gewicht te geven dat zij in staat is zichzelf te 
onderhouden, dient de traditionele opvatting van politieke parti
cipatie te worden verruimd. Om de culturele samenhang intact 
te laten en niet bij voorbaat te abstraheren van de omstandighe
den, is een verdubbelde attitude vereist, die enerzijds sociale en 
anderzijds politieke motieven integreert. Een afgewogen vorm 
van beginselloosheid (gezond verstand), gekoppeld aan een 
gezonde dosis irrationaliteit (gevoel) -hier 'partnerschapsdem<r 
cratie' genoemd- die uitstijgt boven het beperkte eigenbelang, 
kan dan een veelbelovende strategie zijn. 
Maar daarover later (35) .• 

(34) C. W.de Vries, Over cultuur, rrwcht en politiek. 
Idee 11/6, december 1990. 
(35) Mogelijk/leden en beperkingen van een 'partnerschapsdemo
cratie' zijn uitvoerig uitgewerkt in: H.].van Houten, F.D.von 
Meijenfeldt, Integraal participatiemanagement, een strategische 
herdefinitie van democratie en burgerschap. 
ruCA 's Cravenhage, 1992. 
De handleiding werd besproken in Idee 13/2, april 1992. 
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SWB Cahier 

In december a.s. verschijnt het SWB-Cahier 

DENKEN OVER DEMOCRATIE 

- VAN FORUM NAAR PARTNERSHIP 

van de hand van H.J. van Houten. 
Nieuwe participatievormen ontstaan en stellen 
het proces van maatschappelijke deelname zelf 
ter discussie. De participanten doorbreken de van 
boven opgelegde orde doelbewust en maken de 
democratische spelregels tot inzet van het spel. 

• PRIJS f 10,- / EXEMPLAAR (EX. VERZENDKOSTEN) 

Ideeën 
De beste Ideeën hebben we tot het laatst van het 
jaar bewaard. Binnenkort verschijnt: 

REFERENDA EN DEMOCRATIE (werktitel) 

In dit nummer van Ideeën wordt vanuit verschil
lende invalshoeken tegen de referendaproblema
tiek aangekeken. Geschreven wordt over de mo
gelijkheden van vergroting van participatie en 
initiatieven van burgers in de lokale politiek, de 
verschillende vormen van politieke participatie en 
maatschappelijke veranderingen die daarop van 
toepassing zijn. In een interview wordt ingegaan 
op burgerschap en liberalisme in relatie tot het re
ferendum. 

BUORAGEN VA O.M.: PIETER FOKKING EN TREo HoOG

H1EMSTRA, R. HILLEBRAND, H.I. VAN HOUTEN, NICKY 

VAN 'T RIET, IDo DE HAAN. INTERVIEW MET S IEP 

STUURMAN. 

• PRIJS: f !9,50 / EXEMPLAAR (EX. VERZENDKOSTEN) 

Nu bestellen kan al. 

Bovenstaand SWB-Cahier en exemplaar van Ideeën zijn nog 
niet verschenen, maar kunt u wel vast bestellen. Dan wordt 
een exemplaar voor u gereserveerd. Bel van maandag tlm don
derdag tussen 09.00 en 17.00 uur met het Wetenschappelijk 
Bureau van D66, telefoon 070-3858303. 
Of schrijf: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
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