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D
e discussie over democratie en 
politiek kent een merkwaardig 
verloop. Concentreerde deze 

zich in de jaren '60 en '70 op het karakter 
en de structuur van het democratisch 
proces, in de jaren '80 was er ineens het 
middenveld en nu is het de burger die alle 
aandacht opeist. Je zou zeggen dat het om 
een 'ideaal' schema gaat dat het proces 
van decentralisering van de macht in 
kaart brengt. Iets minder onschuldig 
wordt het als we moeten constateren dat 
de aandacht voor het middenveld onge
veer samenviel met de relativering van de 

Vandaag de dag wordt de vraag 
gesteld of er nog wel 

belangsteUing bestaat voor de 
politiek. Maar valt de politiek 

'systeemwerkingen'. We hebben het over 
het politieke systeem, het loonsysteem, 
de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, 
alle commentaren richten zich op de ver
keerde werking van verzelfstandigde sys
temen. De auto is een systeem, de televi
sie is er zeker een en als ik het goed zie 
dan ligt zelfs onze kleinste genieting in
gebed in een systeem dat recreatie is 
gaan heten. 

te beschouwen als een instantie 
op zichzelf? De ontwikkelingen 

in de politiek zijn immers verwe
ven met ontwikkelingen die de 
hele maatschappij betreffen. 

Misschien is het mogelijk te spreken van 
een nieuwe tegenstelling, die tussen sys
teem en individu, of breder opgevat als 

betekenis van de parlementaire politiek. 
Een volgende en misschien wel laatste stap op de glijdende 
schaal van betekenisverlies lijkt de discussie over de rol van de 
burger. Het heeft er alle schijn van dat de discussie over de dra
gers van de legitimatie van de politiek symptomatisch is voor het 
verlies aan zelfstandige waarde van de politiek. 
In de trits is evenwel niet zozeer sprake van overgangen, 
geleidelijk van het een naar het andere, maar veeleer van uit
breidingen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is een toenemend 
aantal actoren verschenen op het maatschappelijk-politieke t0-

neel. Economische en sociaal-economische lobby's, het midden
veld (waar is tegenwoordig géén stichting of vereniging voor?), 
semi-overheid, de overheden zelf en tussen deze institutionele 
omgevingen door is er een wirwar van persoonlijke belangen. Als 
we de sociale en politieke landkaart overzien wordt een uitge
breidheid aanschouwelijk die zijn weerga niet kent. In deze brij
pot van belangen zijn de oude tegenstellingen ten onder gegaan, 
zoals die tussen staat en maatschappij, die tussen de sociale 
klassen en de tegenstellingen tussen mensen, waar het welvaart, 
status en sexe betreft. Deze zijn er nog wel, maar hebben hun 
vijandig karakter verloren. Misschien moeten we daar blij om 
zijn, maar hiermee is ook de herkenbaarheid van de macht en 
van de machtige verloren gegaan .. Het diffuse karakter, van 
zowel de dragers van de legitimatie als van de dragers van de 
macht, is van betekenis voor de actuele politieke probleemstel
ling. 
Dit diffuse karakter van de tegenstellingen paart zich aan het 
systematisch gehalte dat de maatschappelijke ordening heeft ge
kregen. De ordening staat in het teken van de maatschappelijke 
integratie en is bureaucratisch van aard. Veel van wat vroeger 
zichtbaar was als machtstegenstelling, en waar de politiek een 
resultante van was, is nu opgenomen in een uitgebreid en gesys
tematiseerd krachtenveld. Wat er nog uit opstijgt, zijn de klach
ten over de verkeerde effecten van de systemen die werkzaam 
zijn. 
Waar over gesproken en geschreven wordt, zijn vrijwel allemaal 

tegenstelling tussen het systematische 
en het 'eigene'. In deze tijd is het gevaar

lijk te spreken over het eigene. Het authentieke lijkt opgelost in 
het homogene. Het is een cliché geworden nu vooral sprake is 
van meer van hetzelfde. 
In de sociale theorie al eerder verkend, laat deze tegenspraak te

genwoordig pas echt van zich spreken. De verwikkelingen vin
den buiten ons om plaats, terwijl we er zelf aan deelnemen. Dit 
is vermoedelijk wat de door ons gevoelde essentie van democra
tie onder druk plaatst. Wat is invloed als slechts geschiedt wat 
moest geschieden? En wat is belangstelling als het belang reeds 
is vastgesteld? 
En wat blijft er dan over van de in deze tijd zo veel geroemde in
dividualiteit? Moet de ruimte die er is voor uitingen van indivi
dualiteit niet veeleer worden gezocht in de kieren die zich bevin
den tussen de systeJ!en? Individualiteit staat al nooit op zich, 
maar nu schijnt deze te verwijzen naar de speelruimte die de 
systemen ons laten. Dit lijkt waarschijnlijker dan dat de indivi
dualiteit zou duiden op iets dat in ons groeit en in de cultuuront
wikkeling tot wasdom komt. 
Wat gaat er schuil achter een dergelijke, op abstract niveau een
voudige, tegenoverelkaarstelling als systeem en individu? Het 
maatschappelijk systeem heeft het karakter gekregen van één 
geweldig veld van geleide interacties. Of zoals de sociologen op
merken: het zijn handelingen, geleid door een rede die alleen 
door het doel van het systeem wordt voorgeschreven. Deze 'doel
rationaliteit' kenmerkt niet alleen het klassieke ambtelijk appa
raat. We hebben de grote problemen onder ogen moeten zien die 
zijn veroorzaakt door de verzelfstandigde werking van het sys
teem van sociale zekerheid. En laatstelijk werden we nog weer 
eens met de neus gedrukt op de crisis die er bestaat in dat ande
re grote autonome systeem, de gezondheidszorg. Het zijn de con
sequenties van een alomvattend proces van bureaucratisering. 
Dit valt ook waar te nemen in de politieke wereld. Waar alles ge
zien wordt in het licht van de vereisten van ordening en beheer
sing, daar is de controle over het eigen handelen problematisch 
geworden. 
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Het is deze graad van 
abstractie die het 
maatschappelijk ver
keer heeft bereikt, 
die de grootste be
dreiging lijkt te vor
men voor de politieke 
of de democratische 
probleemstelling. Het 
is niet alleen maar 
het verschijnsel van 
een bolwerk, zoals nu 
bij de gezondheids
zorg, waar de politici 
zich zorgen over zou
den moeten maken. 
Wat zorgen moet ba
ren, is de verzelfstan
digingsdrift van de 
systemen, met de ei
gen vergelijkbare en 
uitwisselbare mecha- Den/oon over systemen: regelmatigheid 

Dit probleem blijkt 
pas goed als in de 
samenleving de han
delingen zich hoofd
zakelijk oriënteren 
aan het formele on
derscheid en in cul
tureel opzicht weinig 
of niets meer met el
kaar te maken heb
ben. Dan worden de 
relaties anoniem en 
speelt het leven zich 
af in anonimiteit. Zo 
gesteld is er pas echt 
een probleem, want 
dan is de wereld van 
de mensen voor de 
politiek onkenbaar 
geworden. Onbekend 
maakt onbemind, 
maar nog afgezien 
daarvan, we zijn dan nismen van verdeling 

en onderverdeling. Nu wordt er veel gesproken over het burger
schap, over de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid 
van burgers. 
Verondersteld wordt een verlies aan burgerschap, waarvan de 
zogenaamde normvervaging een gevolg is. Maar hoe zou dit bur
gerschap zich moeten verhouden tot een bestel dat louter nog in 
het teken staat van de beheersbaarheid van de beleidsmatige fei
telijkheden? Maar dan is de kans groot dat ook de bevolking 
haar eigen weg gaat. 
In de administratieve inrichting van de samenleving wordt alles 
vergelijkbaar. De problematiek waar de politiek mee wordt ge
confronteerd is nou juist deze bureaucratische vervorming van 
de culturele realiteit. Die vervorming werkt beide kanten uit: zij 

teruggekeerd naar een realiteit zoals die bestond voor het begin 
van deze eeuw. Toen was er sprake van een min of meer eenvou
dig onderscheid tussen volk en heerser. Het verschil lijkt nu 
vooral dat de heersende instantie oneindig is uitgebreid. 

Hoe staat het met de vraag naar de belangstelling voor de poli
tiek? Tegen een achtergrond zoals hier geschetst, is het toch met 
name een symbolische vraag. Deze dagen zien we de aanvang 
van drie grote debatten, die over de eigen macht van de burger, 
de discussie over het management en de organisatie van het 
overheidsapparaat en het debat over de eigen status van het po
litieke bestuur. Waar het voor de politiek om zal draaien, is of zij 
de vraagstukken kwalitatief zal weten te formuleren. Pas dan 

zullen deze vrucht-is er voor de politiek, 
maar ook voor de 
burgers. In dit hele 
proces ziet de indivi
duele burger zich ge
plaatst tegenover de 
overheid en de juridi
sche instanties. Deze 
'verzakelijking' dreigt 
de rol van de politiek 
naar de achtergrond 
te verdringen. 

Denken over systemen: onregelmatigheid baar met elkaar in 
verband kunnen 
worden gebracht. 

In de bureaucratische 
maatschappij heeft 
alles met alles te ma
ken. In de gelijkge
schakelde ruimtes 
van het maatschap
pelijk leven speelt 
het verschil geen rol 
meer; het functio
neert nog slechts als 
formeel onderscheid. 

De vraag is of de po
litiek van democratie 
er uiteindelijk in zal 
slagen de bureaucra
tische blokkade te 
doorbreken. Meer 
dan alleen in histo
risch opzicht is de 
vraag interessant of 
zij er in zal slagen de 
weg naar het volk te 
vinden .• 
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