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BESCHOUWING 

Omtrent democratie en politiek 
D66 tussen technocratie en participatie 

Door Alwin Hietbrink 

S
inds D66 in de polls de tweede 
partij van Nederland is geworden, 
heeft zij van alle kanten onder 

vuur gelegen. De keizer zou geen kleren 
hebben en de partij volstrekt afhankelijk 
zijn van het charisma van haar leider. 
Dergelijke stemmingmakerij ontneemt 
het zicht op het gedachtengoed dat ten 
grondslag ligt aan de bijdrage van D66 
aan de Nederlandse politiek. In wat volgt 

Hoe staat het met het de betekenis van het democratie-begrip 
werpt dan ook problemen op als we wil
len begrijpen welke de positie van D66 is 
in de Nederlandse politiek. De vraag die 
moet worden beantwoord, is wat D66 pre
cies met herdemocratisering bedoelt. Hier 
wil ik daarom allereerst twee modellen 

denken over derrwcratie 
in de partij? 

Een inhoudelijke evaluatie 
wijst op een tekort. 

• 

wordt onderzocht hoe in de kritiek van D66 op het Nederlandse 
politieke bestel aanknopingspunten te vinden zijn voor een ande
re vorm van politiek. Maar dan blijkt deze kritiek toch weinig 
anders dan een verfijning van de politieke waan van de dag. 
In een verhaal over D66 en de theoretische noties waarop zij 
steunt komt onvermijdelijk het democratie-begrip ter sprake. Zij 
is immers bij uitstek de partij die zich inzet voor de herdem0-
cratisering van de Nederlandse samenleving. Nu doet zich 
echter een probleem voor, aangezien democratie geen begrip is 
dat zich gemakkelijk in één definitie laat vangen. De democratie 
heeft zich de afgelopen eeuw mogen verheugen in een toenemen
de populariteit. Geen enkel land wil tegenwoordig nog voor onde
mocratisch doorgaan en alle politici beweren dat ze democraten 
zijn, onafhankelijk van de positie die zij innemen in de politieke 
arena. Democratie geeft het politieke leven een aura van legiti-
miteit. 
Dit alles mag enige verwondering wekken gezien het want
rouwen dat politici en filosofen gedurende twee millennia heb
ben gekoesterd ten opzichte van de democratie. Tot in het mid
den van de 1ge eeuw werd de democratie beschouwd als een 
gevaarlijke en instabiele regeringsvorm. Deze negatieve beoorde
ling kwam vooral voort uit de klasseconnotaties die het begrip 
met zich meedroeg. Democratie betekende niet alleen maar 
heerschappij voor een bevolking, maar 66k heerschappij voor het 
'gewone' volk. In een in klassen ingedeelde maatschappij schept 
dit een permanente dreiging voor de leidende groepen en voor de 
stabiliteit van de maatschappij . 
In de loop van de 1ge eeuw heeft de democratie deze negatieve 
betekenis verloren. Zij is vervangen door een positievere, waarin 
noties als volkssouvereiniteit en politieke gelijkheid meer 
gewicht hebben gekregen. Het paradoxale is echter dat met de 
popularisering van de democratie veel onduidelijkheid is ont
staan over haar betekenis. 'As the value of democracy became 
transcendent, its meaning was lost in the cacaphony of com
peting interpretations of democracy.'(l) De onduidelijkheid over 
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• construeren waarin een democratie-op
vatting wordt gekoppeld aan een visie op 
politiek.(2) Deze kunnen dan als houvast 

fungeren in de bespreking van de ideeën van D66 over dit on
derwerp. 

Markt ell forum 

Het eerste model -dat ik het marktmodel noem- koppelt een plei
dooi voor een representatieve democratie aan een opvatting over 
de politiek als markt. In het marktmodel kent de politiek een 
elitair en technocratisch karakter. De democratie wordt bes
chouwd als een politieke methode, waarin de belangenbeharti
ging van burgers centraal staat. Hiermee gepaard gaat een inst
rumentele opvatting van politiek: het politieke proces is geen 
doel op zichzelf, maar dient uit te monden in een zo optimaal 
mogelijk compromis tussen verschillende en aan elkaar tegenge
stelde privé-belangen. 
In deze conceptie wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen 
burgers en politici . Politici zijn competente bestuurders die een 
weloverwogen calculatie maken en vervolgens zo goed mogelijk 
tegemoetkomen aan de heterogene belangen van de burgers. De 
burgers blijven in belangrijke mate passief; hun belangrijkste 
politieke handeling bestaat uit het uitbrengen van hun stem 
eens in de vier jaar. Deze passiviteit is niet enkel een vaststaand 
feit, maar wordt in dit model ook begrepen als een deugd. De 
passiviteit van de -irrationele en makkelijk door demagogen te 
beïnvloeden- massa is een voorwaarde voor de stabiliteit van de 
democratie. 
In het tweede model wordt politiek niet beschouwd als een ver
deelmachine van rechten en plichten, maar als een ruimte waar 
een permanente discussie plaatsvindt over de inrichting van de 
samenleving. Dit forummodel behelst een pleidooi voor een 
participatorische of directe democratie. De tweedeling tussen 
burgers en politici, die zo kenmerkend is voor het marktmodel, is 
hier veel minder uitgesproken. In principe dient elke burger de 

lIet verboll(l dot iJ.. ill deze t",('e //IodeUell leg lusselI de elemocrolie-<>/J
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mogelijkheid en het recht te hebben mee te beslissen over aange
legenheden die haar betreffen. Hiermee gaat ook een andere fi
losofische antropologie gepaard. In het marktmodel worden bur
gers uitgesloten van participatie omdat zij te makkelijk te beïn
vloeden en incompetent zouden zijn. Het forummodel legt daar
entegen de nadruk op de vormende functie van participatie in de 
publieke sfeer. Politiek wordt beschouwd als een doel op zichzelf: 
door deel te nemen aan het publieke debat zouden mensen leren 
af te zien van hun privédoelstellingen en meer geneigd zijn an
dere standpunten te verdisconteren in hun kijk op zaken. Doel 
van de politiek is het vormen van de burgers en het bereiken van 
een consensus over de wenselijke inrichting van de samenleving. 
Ook de inhoud van het politieke debat verschilt in de beide mo
dellen. In het marktmodel is men primair gericht op sociale 
rechtvaardigheid: welke maatregelen moeten worden getroffen 
om te zorgen dat iedereen zijn deel krijgt. De voorkeuren die 
mensen hebben worden hier als gegeven verondersteld. Door het 
opwekken van deze voorkeuren kan tot een eerlijke verdeling 
van de middelen worden gekomen. Volgens aanhangers van het 
forummodel dienen dergelijke discussies nu juist niet in het po
litieke domein te worden gevoerd. Zij zijn tegen een vermenging 
van sociaal-economische en politieke kwesties. In feite wordt 
verondersteld dat de primaire levensbehoeften -wat deze ook 
precies mogen zijn- al vervuld zijn. Zij zien de politiek als een 
conversatie waarin de vormgeving van het karakter van perso
nen centraal staat. Wat telt, is dat pas in en door de communi
catie de mens inzicht kan krijgen in wat zij belangrijk vindt. De 
aanhangers van het forummodel benadrukken dan ook de 
noodzaak van het bestaan van een ruimte waarin mensen hun 
preferenties kunnen duidelijk maken en herzien. Het identiteits
vormende karakter van de politiek wordt hier benadrukt. 
Politiek behelst niet de verdeling van gemeenschappelijke mid
delen, maar de mogelijkheid tot transformatie van de persoon
lijkheid. 

Radicale denwcratisering 

De hedendaagse politiek komt in grote lijnen overeen met de 
situatie zoals die wordt geschetst in het marktmodel. In Ne
derland is dit standpunt in haar meest expliciete formulering te 
vinden bij Frits Bolkestein, de fractievoorzitter van de VVD. 
Bolkestein beroept zich op een klassiek utilitarisme om zijn plei
dooi voor de nachtwakersstaat te verdedigen. Volgens hem is de 
mens homo ecomicus, die op basis van een kosten- en batenana
lyse poogt zoveel mogelijk het eigenbelang te realiseren. De 
functie van de overheid is dan altijd een negatieve; zij dient 
grondrechten en de veiligheid van burgers te garanderen. 
D66 heeft zich altijd gedistantieerd van een dergelijke invulling 
van de functie van de politiek. Mijns inziens put de partij haar 
inspiratie tenminste gedeeltelijk uit het forummodel. Door van 
de 'radicale democratisering van de samenleving' een centraal 
punt te maken in haar programma verwijst ze naar een andere 
kijk op de politiek. Hierin staat niet de belangenbehartiging cen
traal, maar het bijeenkomen van geïnformeerde burgers die deli
bereren over een zinvolle vormgeving van de samenleving. Hans 
van Mierlo beschouwde D66 niet geheel ten onrechte als de po
litieke vertaling van Provo. 
Het gedachtengoed van D66 kenmerkt zich door een hoge mate 
van continuïteit. Vijfentwintig jaar na haar oprichting wordt nog 

steeds in grote lijnen vastgehouden aan de oorspronkelijke ana
lyse van het Nederlandse politieke bestel, zoals die in 1966 werd 
geformuleerd. Uitgangspunt was en is de vormkritiek op de par
lementaire democratie. 
Centraal staat de gedachte dat er een discrepantie bestaat 
tussen de maatschappelijke werkelijkheid en de verouderde 
staatsrechtelijke structuur. De partijen beroepen zich op ideolo
gieën die hun wortels hebben in de 1ge eeuw. Met het aanbreken 
van het 'einde van de ideologie' verliezen deze hun vanzelfspre
kende autoriteit. 
Toch blijven de gevestigde partijen zich erop beroepen. Ideologie 
dient het karakter van de moderne politiek te verhullen. Ze moet 
versluieren dat de bestaande partijen elkaar dicht benaderen. 
D66 zou dan ook moeten fungeren als breekijzer, wat betekende 
dat ze de bestaande -ondoorzichtige- politieke zeden aan de kaak 
moest stellen met als uiteindelijk doel de vorming van een 
Progressieve Concentratie. De duidelijkheid voor de kiezer zou 
aanzienlijk zijn vergroot wanneer deze een keuze zou kunnen 
maken tussen een progressief en conservatief blok. 
In het Appèl -het vlugschrift waarmee D66 zich op 15 september 
1966 presenteerde aan de buitenwereld- wordt de ontoereikend
heid van de Nederlandse democratie voornamelijk gelokaliseerd 
in de belangenverstrengeling tussen regering en parlement. 
Deze zou leiden tot verslapping, vermoeidheid en ondoorzichtig
heid. De bestaande staatsrechtelijke structuur leidde volgens de 
oprichters van D66 tot een compromissenpolitiek die de burgers 
niet langer kon inspireren. 'Steeds meer verliezen de partijen de 
scherpe eigen trekken waaraan u ze vroeger herkende. Hun uit
gangspunten naderen elkaar steeds dichter, vloeien ineen. Ge
volg daarvan is één grote, bewaasde gelijkvormigheid.(3) 
D66 pleitte dan ook voor een radicale democratisering van de 
Nederlandse samenleving, 'waarbij een zo groot mogelijke in
vloed van de burgers op de politieke gang van zaken wordt 
gewaarborgd'.(4) De intentie om meer burgers te betrekken bij 
de politiek is het meest uitgesproken republikeinse element in 
het gedachtengoed van D66. En de tekst waarin dit idee het 
beste wordt uitgewerkt, is de rede van Hans van Mierlo gehou
den op het derde congres van de partij in september '68. In zijn 
analyse is de vervreemding van de politiek het gevolg van de 
kloof die er bestaat -en die steeds groter wordt- tussen enerzijds 
de machthebbers en anderzijds de gewone mensen. Het techno
cratische karakter van de politiek, waarin deskundigen het volk 
overspoelen met steeds meer informatie leidt tot een toenemende 
apathie. Een ontwikkeling die door Van Mierlo nadrukkelijk ne
gatief wordt beoordeeld. De inzet van D66 moet dan ook zijn: 'het 
omdraaien van die afschuwelijke ontwikkeling naar beroepsre
geerderij aan de ene kant en wantrouwige apathie aan de andere 
kant'.(5) 
Van Mierlo spreekt zich vervolgens op ironische toon uit tegen 
het marktmodel en voor het forummodel: 'Wil je werkelijk berei
ken dat iedereen overal over mee praat? Dat kan toch niet, het is 
verschrikkelijk inefficiënt, de vervreemding bij de mensen zit 
veel te diep, en stel dat het lukt, zou dat geen onuitstaanbare 

(3) 'ApIJèl aalt ieder Nederlal/der die ol/gentst is over de ernstige 
devaluatie van onze democratie', z.p. 1966, 3. 
(4) Ibidem, 7 . 
(5) Vivian Voss, 'Beeld van. eelt partij. De documentaire geschiede
nis van D'66', llaarlem 1981 , 45. ' 
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wereld worden, waarin nie"mand meer zijn tuintje kan wieden 
omdat hij zo nodig naar een commissievergadering moet om iets 
te beslissen? En wat wil je als klein landje met je idealen begin
nen in een grote koude wereld? Dat klinkt nuchter, maar in feite 
zijn het juist dit soort tegenwerpingen die thuishoren in die vrij
blijvende zondags sfeer. Het is de redenering dat je geen dokter 

kiest. De gekozen ministerpresident is immers niet langer af
hankelijk van de zetelverdeling in de Tweede Kamer, maar zal 
zijn kabinet samenstellen uit mensen die zijn denkbeelden 
delen. De tweede maatregel, de invoering van een districten 
stelsel, beoogt de relatie tussen kiezer en gekozene te vergroten. 
De volksvertegenwoordiger weet door wie hij gekozen is. Dat 

verplicht hem tot voortdurende attent
heid op de belangen van zijn kiezers.' (9) 
Ook deze twee punten -algemener te for
muleren als herstel van het dualisme en 

hoeft te roepen omdat je tenslotte toch 
dood gaat.(6) De bedoeling van Van 
Mierlo was dus wel degelijk om in ieder 
geval zoveel mogelijk mensen te laten 
meepraten. Alleen op die manier leek de 
muur tussen machthebbers en gewone 
mensen geslecht te kunnen worden. Het 
belangrijkste thema van het congres was 
dan ook dat van de 'open deelneming', be
grepen als 'een radicale uitbreiding van 

'rr."",,,., maar staat 
de verbetering van de relatie tussen 
kiezer en gekozenen- staan nog steeds 
boven aan de politieke agenda van 
D66.(lO) Het pleidooi voor een door de ge
meenteraad gekozen burgemeester past 
binnen het streven naar de vergroting 

dienste aan eelt 

nieuw soort politiek 

de kring van deelgenoten in beslissingen en een algemene toe
gankelijkheid van de informatie die voor beslissingen nodig is'. 
(7) 

Uit de redevoering van Van Mierlo zijn tenminste twee ele
menten te halen die in het forummodel een belangrijke rol spe
len. Ten eerste is dat het overbruggen van de kloof tussen bur
gers en politici en ten tweede de positieve waardering van de 
deelname aan het politieke besluitvormingsproces door een zo 
groot mogelijk aantal mensen. Daarnaast is de negatieve waar
dering van de apathie van de bevolking in strijd met het 
marktmodel. 
Mijns inziens is de intentie waarmee D66 het politieke toneel be
trad, gelegen in deze verhoging van de betrokkenheid en partici
patie van de burgers. Het pleidooi voor een open, doorzichtige po
litieke cultuur en voor een radicale democratisering, zijn nog 
steeds de pijlers waarop haar identiteit berust.(B) Ook de prag
matische benadering van politieke aangelegenheden, waarop de 
partij zich laat voorstaan, kan vanuit dit republikeinse pers
pectief worden begrepen. Het pragmatisme is immers geen doel 
op zich, maar staat in dienst van een nieuw soort politiek. Een 
politiek waarin de ideologie niet als keurslijf fungeert voor het 
debat; een politiek waarin dit debat zich zo open mogelijk kan 
ontwikkelen door niet al bij voorbaat mogelijkheden uit te slui
ten. Op deze manier is het pragmatisme een middel om de open
heid en de toegankelijkheid van de politiek te vergroten. 

Participatie 

Hoe tracht de partij dit streven naar radicale democratisering 
nu te verwezenlijken? In het Appèl worden hiertoe twee maatre
gelen bedacht: de gekozen minister-president en de invoering 
van een districtenstelsel. De rechtstreekse verkiezing van de mi
nister-president moet het dualisme -waarin de regering regeert 
en het parlement een kritische en controlerende functie heeft- in 
ere herstellen. Door de directe keuze voor een minister-president 
en diens uitganspunten voor beleid zal de wederzijdse afhanke
lijkheid van regering en parlement worden doorbroken. Hierdoor 
wordt de kans vergroot dat de kiezer weet voor welk beleid hij 

(6) Ibidem, 46. 
(7) Ibidem, 49. 
(8) Zie bijvoorbeeld 'Wegwijzer. Informatie voor nieuwe leden " 
4e druk, mei 1991 , 14-15. 

van de invloed van de kiezer en het controleerbaar maken van de 
bestuurlijke verhoudingen. 
De feitelijke voorstellen van D66 voor de realisering van de radi
cale democratisering van de samenleving staan mijns inziens 
echter op gesparmen voet met de doelstelling van de partij. De 
verhoogde participatie van burgers is op deze manier alleen de 
vergroting van het aantal keuzemomenten. Of hiermee de apa
thie van de bevolking wordt opgeheven, is nog maar de vraag. 
Om dit te verduidelijken wil ik nog één keer terugkeren naar de 
twee modellen. Het is instructief om te kijken hoe binnen de 
model-Ien wordt gedacht over participatie. 
In het marktmodel is participatie een noodzakelijk kwaad dat 
dient om goederen te verwerven waarmee de participant zijn 
geluk kan vergroten. Als de kosten die verbonden zijn aan parti
cipatie hoger zijn dan de baten, is het vanuit dit perspectief 
volstrekt rationeel niet deel te nemen aan de politieke be
sluitvorming. Participatie is alleen interessant wanneer hierdoor 
iets verkregen kan worden dat waardevol is voor de persoon in 
kwestie. De 'apathische' mens kan heel wel handelen in zijn ei
genbelang. 
In het forummodel wordt een dergelijke calculerende visie op 
participatie verworpen. Alleen in de publieke sfeer kan de mens 
komen tot een overwogen oordeel over datgene wat voor haar 
werkelijk van belang is. Participatie is dus altijd een positieve 
ervaring voor het individu; het verhoogt haar zelfrespect en ge
meenschapsgevoel. Het idee van 'public happiness' speelt hier 
een belangrijke rol. 
Als we nu kijken naar de doelstelling van D66 en de voorstellen 
om deze te realiseren dan blijkt dat aan beide noties tegelijk 
wordt geappeleerd. De oproep tot een zo groot mogelijke partici
patie wordt gedaan vanuit de gedachte dat mensen zoveel moge
lijk zèlf moeten kunnen beslissen hoe ze hun leven inrichten. De 
achterliggende gedachte schijnt te zijn dat dit bijdraagt aan de 
vorming van mondige burgers wat de 'vervreemding' doet afne
men. De invulling die eraan wordt gegeven is evenwel niets an
ders dan de verbetering van het technocratische marktmodel. 
Participatie is in deze voorstellen niet zozeer een voorwaarde 
voor zelfrealisatie maar een middel om de preferenties van bur
gers duidelijker zichtbaar te maken. Het lijkt hierbij niet zozeer 
te gaan om een grotere participatie van burgers maar om een 

(10) Zie bijvaorl)eeld CJ. WolffellSperger, D66 en. 
de ~oml/lissie Dee/lllan , in: 'Idee ', jrg. 12, nr. 3 , jltli 1991 , 4-8. 
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betere belangenbehartiging voor diezelfde 
burgers. Politiek wordt -zoals in het 
marktmodel- gezien als een verdeelmachine 
van rechten en plichten. Zo stelt Van Mierlo 
in zijn interview met Woltz van 5 juli 1991: 
'De kernvraag is of de politieke partijen anno 
1991 de wensen van de kiezers nog goed kun
nen vertalen in beleid.'(ll) Het probleem 
blijkt te zijn dat de representatie van bur
gers niet goed functioneert. 
Het gedachtengoed van D66 beweegt zich 
tussen deze twee polen van technocratie en 
participatie. De spanning die hierdoor ont
staat, kan niet worden opgelost door sim
pelweg consistentie ondergeschikt te maken 
aan 'realiteitsgehalte', zoals Van Mierlo dat 
heeft gedaan in een rede over het liberalis
me.(12) Hierin onderscheidt hij, in navolging 
van de opstellers van het VVD-rapport over 
de filosofische grondslagen van het liberalis
me, het utilitaristische liberalisme en het 
ontplooüngsliberalisme. In zijn optiek zijn in 
het gedachtengoed van D66 beide elementen 
aanwezig. Hij stelt dat ze complementair zijn 
en dat geen van beiden moet worden opge
offerd. Op die manier zou het zicht op veran
deringen in de maatschappelijke werkelijk
heid, en de mensen die hiervan het slacht
offer zijn, behouden blijven. En dat is nu nog 
maar de vraag! 
Wanneer D66 kiest voor het marktmodel van 
de politiek dan staat de betere belangenbe
hartiging voor burgers centraal. Het is inder
daad voldoende om 'kanalen te graven naar 
de centra van de macht'. In het forummodel 
worden echter hele andere eisen ' gesteld. 
Hierin is het niet voldoende om de communi
catie doorzichtiger te maken. Het vereist dat 
de centra van de macht zelf worden ver-

Van Mierlo: "De kernvraag is of de politieke partijen de wensen van 

de kiezers nog goed kunnen vertalen in beleid" -Foto: Rogier Fokke-

plaatst: het recht om te kunnen participeren staat dan centraal. 
En dit wordt niet ten dienste gesteld van de belangenbeharti
ging. Tot op heden heeft D66 de participatie-gedachte gekoes
terd. Het onderwerp is belangrijk genoeg. De toenemende juridi
ficering en bureaucratisering van de samenleving dreigt de in
termenselijke communicatie volledig te verstikken. De opvattin
gen die D66 op dit moment hul?igt, zullen echter nauwelijks een 
verandering ten goede teweegbrengen. De partijleden dienen 
zich af te vragen welke culturele voorwaarden van belang zijn 
om invulling te geven aan een kwalitatief hoogstaande vorm van 
participatie. 
Een eerste principiële aanzet om hieraan tegemoet te komen, is 

(11) W. Woltz , Naar een politiek zonder programma's, i1/.: 'NRC 
Ilandelsblad', 5 jltU 1991, 8. 
(12) Il. van Mierlo, Liberalisme: waarheen?, in: 'ldee66 ', jrg. 9, 
nr. 2, april 1988, 4-6. 
(13) Voor een dergelijk pleidooi voor de invoeri"g van een volledig 
basisi"komen vatwit een meer marxistisch perspectief: RJ. van der 
Veen, 'Betweeen exploitation and COI/UIlltllism: exploratiorrs 
in the Marxian theory ofjmtice andfreedom', Gronirrgen 1991. 

\ 

het heropenen van het debat over de invoering van een basisin
komen. Een pleidooi voor het gegarandeerd basisinkomen kan op 
twee manieren worden ingevuld. De eerste mogelijkheid bena
drukt de keuzevrijheid die mensen geboden wordt als ze kunnen 
beschikken over een gegarandeerd basisinkomen.(13)Vanuit het 
forummodel gezien kan echter nog een andere eis worden ge
steld. Niet alleen de keuzevrijheid moet worden verhoogd, ook 
zal een openbare ruimte moeten worden gecreëerd waarin 
mensen kunnen delibereren over hun voorkeuren. Alleen hier
door kan de keuzevrijheid op een waardevolle manier worden in
gevuld. Hoe een dergelijke ruimte er uit zou moeten zien, laat ik 
hier in het midden. Maar als D66 de deelname aan de politiek 
wil stimuleren dan zijn dit principiële problemen waarover nage
dacht dient te worden! De invoering van een districtenstelsel en 
de directe keuze voor een minister-president zullen de heersende 
calculerende opvatting ten opzichte van de politiek zeker niet ve
randeren. De belangrijkste vragen die partijleden zich moeten 
stellen, zijn hoe de participatie verhoogd kan worden, op welke 
manier ze kwalitatief kan worden ingevuld en welke instituties 
er nodig zijn om haar te waarborgen .• 
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