
PERSPECTIEF 

De burger 
tussen overheid en lllarl{.t 

Erik van der Hoeven 

D
e Franse revolutie loste 
een ancien régime af, 
dat was gebaseerd op 

ongelijkheid. De begrippen vrij
heid en gelijkheid hadden tegen 
deze achtergrond een concrete 
betekenis; broederlijkheid zou 
daaruit volgen. Nu, twee eeuwen 
later, kampen de erfgenamen 
van de Franse revolutie met de 

Liberalisme en sociaal-democra- van de markt in de samenleving in 
twee eeuwen is veranderd, en dat 
deze markt van vandaag de dag 
nauwelijks meer vrij te noemen is. 

tie: twee loten aan de stam van 
de Franse revolutie. 

last van een bureaucratische ver
vorming van het gelijkheids- en 
vrijheidsbegrip, die het zicht 

Twee ideologiën die worstelen 
met het realiteitsgehalte van 

hun idealen. Vergaat het D66 
beter als partij die uit beide het 

beste wil putten? 

Dit vraagt om een nadere ('eflectie 
omtrent de betekenis van het 
marktbegrip in deze tijd, vooral 
door liberalen. Wij kunnen aan
nemen dat in de tijd van Adam 
Smith de speldenmakers elkaar op 
een redelijk vrije en ideale markt 

ontneemt op hun betekenis èn 
op de in het verschiet liggende 
broederlijkheid. Liberalisme en sociaal-democratie kam
pen met het feit dat de verzorgingsstaat de idealen deels 
heeft verwerkelijkt, maar tegelijkertijd geperverteerd. Zij 
lijken daardoor nauwelijks meer als ideaal te kunnen 
worden geformuleerd. Steeds meer trekken beide partijen 
zich in hun positiebepaling terug op ahstracties als 
'markt' en 'staat', die in die vorm vrijwel niet meer be
staan, en waaruit bovendien het belang van de hurger die 
zij willen dienen, is verdwenen. Liberalisme èn sociaal-de
mocratie worden geconfronteerd met het teloor gaan van 
hun idealen, en de nietszeggendheid van hun politieke 
jargon. Zij spreken de burger nog slechts als hun belan
genbehartiger aan. Het politieke debat is gezonken tot een 
onwaarschijnlijk laag peil; wordt het niet tijd voor her -
oriëntatie? 

Markt 

Voor het liberalisme blijft de markt het ordenend beginsel 
van maatschappelijke vrijheid. 
Hiernaast is het ('echt noodzakelijk, als ordenend middel 
in de relaties tussen indidivuen in het bijzonder als 
marktpartijen. De markt, aldus de liberale gedachte, is 
de plaats waar personen hun waren aanbieden aan ande
ren, terwijl de relaties worden geregeerd door de onper
soonlijke wetten van vraag en aanbod. Zo wordt aan hen 
enerzijds de grootst mogelijke vrijheid gegarandeerd en 
wordt anderzijds voor een voortdurende venieuwing en 
rationalisatie van de samenleving gezorgd, doordat dege
nen die initiatiefrijk zijn en een rationele instelling heb
ben, worden heloond. Het probleem is nu, dat de plaats 
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beconcurreerden. Maar welke 
markt ontmoet de gemiddelde ko
per van een nieuwe auto tegen-

woordig? De merken waartussen hij kan kiezen , zijn vrij
wel allemaal nauw verbonden met de nationale belangen 
van hun land van herkomst, en dus met de desbetreffende 
overheden. Tussen de merken bestaan behalve concur
('entierelaties ook afspraken ter regulering of beperking 
van die concurrentie. Door openlijke of onderhandse ad
viseursfuncties van producenten of hun organisaties wer
ken hun inzichten ook door in officiële standpunten. Niet 
alleen regeringen laten zich daardoor leiden ( men denke 
aan de milieuwetgeving), maar ook supranationale orga
nen als de EG en de GATT. Er is een belangrijke inter
nationale marktordening tot stand gekomen, nood-zake
lijk in verband met de toegenomen kapitaalintensiteit 
van de produktie en de vergroting van de risico's van 
plotselinge marktbewegingen. De 'markt' alszodanig func
tioneert alleen binnen vrij nauwe grenzen die voor een be
langrijk deel door de grote marktconglomeraten zelf wor
den geregeld. De markten van vandaag lijken niet meer 
op die in de tijd van Adam Smith. Maar liberalen bevelen 
haar nog steeds aan als middel tot een doelmatige orde
ning van de samenleving in een zin die dicht ligt bij de be
tekenis die Smith daaraan gaf. Zou het niet zinvol zijn , 
juist VOO(' liberalen, het marktbegripminder probleem
loos te gebruiken, en een historische en begripsmatige 
analyse te geven van de ontwikkeling van de 'markt' in 
de laatste twee eeuwen, met de nadruk op de verande
rende relatie tussen markt, overheid en individu? 

Recht 

Ook de rechtsstaat heeft grote veranderingen ondergaan , 
vooral sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van 
de verzorgingsstaat heeft de relatie tussen overheid en in
dividu (en tussen overheid en markt) voor altijd veran-
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derd. Het is n.iet zonder belang erop te wijzen dat libera
len weliswaar niet vooropgelopen hehben in het smeden 
van de verzorgingsstaat, maar daaraan wel steeds hebben 
meegewerkt. Hiel'in kwamen immer s ook liberale idealen 
tot uitdrukking. Dan ging het vooral om het tot stand 
brengen van ontploollngsmogelijkheden van de individu
en. De verzorgingsstaat is in de probleemzone terecht ge
komen, maar dat neemt niet weg dat deze nog steeds be-
taat en het maatschappelijk leven zelfs in toenemende 

mate domineert. 
IIaa t aJle functies van de staat kunnen tegenwoordig in 
t I'men van de verzorgingsstaat 
wOI·den omschreven. Ook de oude 
' rechts taat' is hiedn betrokken. 
Rechten worden tegenwoordig im
mcrs stecds luinde r' ontleend aan 
en abstract rechtssubject - het in

dividu- maal' steeds meer aan ma
tcriële ' rechten' die het individu 
on11 ent aan de verzorgingsstaat 
zelf: hct recht op onderwijs, op 
v rplcging, zelfs op een uitket"ing. 
Het libCl'alisme zal ook tegenover 
dezc ontwikkeling zijn houding 
mocten bepalen. Als staats'invloed 
moet worden uitgebannen , zullen 
de I' hten van individuen immers 
in to nemende mate worden ge-

haad . Het terugtrekken op de op
vatting omlt'ent een minimale staat 
i. daal'Om zelfs voor het liberali -
me niet meer goed mogelijk . 

Bureaucratiseri' tg 

tu rele verhoudingen raken gebureaucratiseerd. De l'elatie 
tussen mensen wordt steeds sterker bepaald door de bu
reaucratische defmitie van die verhouding. De gemid
delde leraar wordt voor de klas grotendeels bepaald door 
het Zoetermeerse beleid. Zelfs dus wanneer hij of zij al
leen is met de leerlingen. En zelfs in een land waat"in de 
grondwet de vrijheid van onderwij s garandeert. De ' uit
keringsgerechtigde' (op zich al een beledigend eufemisme) 
ontleent deze status (of het gehrek eraan) geheel aan de 
bureaucratische regels. Binnen de klasse van uitkerings
ger echtigden worden door de bureaucratie (ook in het da-

gelijks leven) nog vele subcatego
riën onder scheiden: WAO'ers , hij
standsmoeders , werklozen, enzo
voort. De bureaucratie vertakt 
zich tot in aJle levensgebieden. Het 
is al lang geen uitzondering meer 
dat mensen scheiden of juist tt'ou
wen voor het behalen van een be
lasting- of uitkeringsvoordeel. De 
bureaucratie r egelt dat er overal 
in het land woonerven zijn , dat de 
heJlingshoek van daken tenmin
ste een zeker percentage bedraagt, 
dat er tenminste twee deuren tus
sen toilet en woonkamer zijn , en 
dat vrijwel alle beken in Neder
land zijn gekanaliseerd met onge
veer hetzelfde profiel. Deze bu
reaucratie is niet pervers; dit alles 
wOl'dt gel'egeld omwille van de 
r echtvaardigheid en de gelijkheid. 

D ge chetste ontwikkeling is een 
g volg van de - door geen enkele 
poLiti k troming voorziene - bu-

Sociaal Democratische architectuur 

Men moet wel een bijzonder soort 
politieke fantasie hebben om te 
kunnen veronder stellen dat in een 
zozeel' geregeld land de ' terugtred 

reaucrati C1'ing van de vel·zorgingsstaat. Uit idealen van 
I'rchtvaardigheid en gelijkheid -de verlichtingsidealen
h cft dc verzol'gingsstaat de maatschappij steeds steviger 
in cen bUl'eaucrati che greep. In zeker e zin kan zelfs van 
d uiteindelijke victorie van de Verlichting worden ge-
Pl'oken. [n die zin dat dool' de verzorgingsstaat de rela

ties tus en mensen nu eindelijk op l'ationele, door de bu
I" aucl'alÎe ontwikkelde en doorgevoel'de, grondslag wor
den g baseCl'd. In de bUl'eaucratische l'egels van de vel'
zOl'tring taat komt het treven tot uitdl'ukking, mensen 
reehtvaal'dig te behandelen, 
Dal gl'beuI't dool' algemene regel waal'in maatschappe
lijk norm n zijn neergelegd. Deze l'egel zijn onpel'soon
Lijk , waardoor men en in dezelfde situaties gelijk wOl'den 
brhandeld ; een pl'Obleem is alleen dat geen twee situaties 
gelijk zijn . En dat h eft twee effecten. Enerzijds doen de 
regcl "en recht aan de individualiteit; anderzijds wor
den zij teeds vel'der gediffér entieel'd in een poging de 
rcrhlVaal'digheid zo dicht mogelijk te benaderen , waal'
dOOI' de bemoeieni van de overheid met het persoonlijk 
Ic n teed inten iever wor'dt. Maatschappelijke en eul-

van de overheid' ( niet nader ge
kwal:ificeerd ), of zelfs het nastreven van een ' minimale 
staat' enige politieke betekenis zou kunnen hebben. Hoe 
sympathiek de richting ook is die met deze parolen wordt 
aangegeven , de uitdaging van onze tijd ligt juist daal'in , te 
bepalen wannéér en wáár de overheid moet terugtreden. 
En het liberalisme levert dáárvool' nu juist geen critet"ia. 

Arbeidersklasse 

Ook de sociaal-democratie is dOOl' de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat in een geheel nieuwe verhouding tot de 
eigen beginselen komen te staan. Van primair belang is, 
dat de al'beider klasse waarop de sociaal - democratie 
steunde en waaraan zij het zelfbewustzijn gaf, door de 
verzorgingsstaat is vel'vluchtigd en opgeheven. 
Sociaal-democraten hebben , meer nog dan libel'alen , ac
tief aan de schepping van de verzorgingsstaat meege
werkt. Voor hen betekende de verzorgingsstaat dat sociale 
rechten konden worden erkend. Publieke organen namen 
de particulier e armenzorg over . Maar dat daarmee de ar
beidserklasse als zodanig zou verdwijnen en daardoor de 
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ideologische band met de achterban zou worden doorge
sneden, konden sociaal-democraten niet voorzien . De ide
ologische verlegenheid die hiermee ontstond, kon gedu
rende enige tijd opgelost worden door een verregaande 
identificatie met de overheid. In de verzorgingsstaat ver
tegenwoordigde de over"heid voor sociaal-democraten de 
compensatie voor sociaal-economische ongelijkheden . De 
overheid had een voor ieder geldende voorzienings-struc
tuur en infrastructuur te scheppen. Zij diende de on
rechtvaardigheden te compenseren. De AOW werd ge
schapen omdat de markt niet in staat was tot een oude
dagsvoorziening voor ieder . De overheid legt wegen aan. 
Overheidsbedrijven nemen de voorziening van gas en elek
triciteit op zich, omdat particuliere bedrijven in de verlei
ding zouden kunnen komen, de minst rendabele aanslui
tingen te venvaarlozen. Sociaal-demo-
craten propageren het overheidsoptre-

Vooe het optreden van sociaal-democraten heeft het op
komen VOOt" de zwakkeren bovendien het desastreuze ef
fect, dat een louter moealiseeend element begint te over
heersen. Voorzovet" sociaal-democt"aten niet louter pt"ag
matisch te week gaan, voelen zij zich als verdedigees van 
de zwakkere met de rug tegen de muur staan. Het gevolg 
is een moraliseren over het feit dat de ze niet in de steek 
gelaten mogen worden. Het mindeewaaedigheidsgevoel 
dat hieruit spreekt, veroorzaakt misschien wel meer dan 
wàt ook de politieke et"osie van de sociaal-democeatie . 

Heroriëntatie 

Sociaal-democratie en lilieralisme zijn beide door de ont
wikkeling van de verzol"gingsstaat hun identiteit kwijt ge

raakt. De éne door het teloorgaan van 
de herkenbare identiteit van de arbei

den als de belangrijkste remedie tegen 
uiteenlopende maatschappelijke kwa
len zoals milieuvervuiling, werkloos
heid onder invaliden , en economische 
stagnatie. Mede hierdoor heeft de oci
aal-democratie zich verwijderd van de 
vakbeweging. 

De uitdaging van onze tijd 
deesklasse, en bet in diskl"ediet gera-
ken van de overheid waarop alles werd 
gebouwd; de andere door het verdwij
nen van de vrije markten waal"Op vl"ije 
burger"s zich tot elkaar zouden kunnen 
verhouden . In bet licht van de alomte
genwoordigheid van de hureaucratie 
verdienen de liberale en sociaal-demo
cratische idealen het"definiëring, waar
bij vet"moedelijk beider gt"enzen WOt"
den overschreden. 

ligt juist daarin, te bepalen 

wannéér en wáár de 

overheid moet terugtreden. 
De vakbeweging, ondeehevig aan de
zelfde processen, moest kiezen voor" 
handhaving van de belangenbeharti
ging ten overstaan van het bedrijfsle
ven. In veel gevallen, vooral in zake 
ordeningskwesties, kwam de vakbewe-

En het liberalisme 

levert dáárvoor nu juist 

geen criteria. Voor sociaal-democraten is het aUer
eel"st noodzakelijk, de veranderde po
sitie van mensen in onze samenleving 
onder ogen te zien. Zonder iets af te 

ging tegenover de overheid èn de zich 
daarmee identificerende sociaal-demo-
cratie te staan . 
Na de jaren '70 kamptc de sociaal-democratie met het 
probleem, dat het Keynesiaanse economische model, 
waarmee zij zich was gaan vereenzelvigen, was uitge
werkt. De l"01 van de overheid in de economie kwam in 
een kwaad daglicht, zoals ook de bemoeienis van de over
heid met de samenleving van oplossing tot probleem werd. 

Zwakkeren 

In de ontideologiseerde, verzakelijkte maatschappelijke 
verhoudingen van de verzorgingsstaat kan de sociaal-de
mocratie zich steeds minder VOOl" 'arbeiders' inzetten; 
daarvoor in de plaats zijn dan ook de 'zwakkeren' geko
men. (Ook dat had invloed op de band met de vakbewe
ging; deze probeerde nog wel deglijk de belangen van de 
arbeiders te behartigen). 'Zwakkeren' willen echter door
gaans niet als zodanig aangesproken worden; bovendien 
houden lang niet alle 'zwaktes' met elkaat" verband. Op 
de ideologische verlegenheid die hierdoor ontstond, kent 
men nog geen antwoord. Geprobeerd wordt, het coerige
ren van te geote materiële ongelijkheden, het feminisme 
en de zorg voor het milieu, te vangen ondee de gemeen
schappelijke noemer van 'sociale veenieuwing' , als een 
nieuw doel voor de sociaal-democeatie. Echter zonder dat 
ook maal' enige serieuze analyse wordt gewijd aan het 
probleem van de samenhang van deze dt"ie peoblemen. 
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doen aan de bewogenheid met het lot van de armen , is het 
voor sociaal-democl"aten noodzakelijk in te zien dat de 
klasseloosheid in onze maatschappij heeft toegeslagen , in 
elk geval in die zin dat ieder mens onafhankelijk van zijn 
of haal" maatschappelijke positie voorwerp is van zorg van 
de overheid. De in elkaar gt"ijpende processen van bu
l"eaucratisering en individualisering bepalen tegenwoordig 
de afhankelijkheid van de burger. De vrijheid van de 
burger, waal"om het ook de sociaal-democratie uiteinde
lijk gaat, moet daarom VOOl"al in t"elati.e tot die processen 
worden hepaald. Wanneer de sociaal-democratie de be
perkingen die de but"eaucratie aan mensen oplegt niet in 
beeld krijgt, kan zij niet tot een hedendaags politiek con
cept geeaken. 

Voor liberalen is meer van belang, ernst te maken met 
toepassing van het markthegrip op de peoblemen van 
deze tijd. 
Het milieuprobleem bijvoorbeeld is een veaagstuk waal"Op 
het schèppen (!) van relevante markten bijzondel' vrucht
bare ingangen biedt. Wij kunnen milieubeded bestrijden 
door de ovet"heid nieuwe l"egels te laten stellen. Dat is de 
manier waarop de meeste mensen zich dat vooesteUen. 
Hiertegen bestaan bezwaren van liberale zijde. Het zou 
geen zin hebben, en kan zelfs contraproduktief werken , 
om naast alle regels die de overheid eeeds stelt, nog nieu
we regels toe te voegen ten behoeve van het milieu. Het U-
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beraJe antwoot'd op deze beleidslijn is aarzelend, Waarom 
zou en overheid die r eeds zovele prijzen beleidsmatig be
paalt (bijvoorbeeld die van benzine en aardgas), deze be
voegdheid niet gebruiken om daarmee de marktverhou
dingen te hervot'men ten gunste van het milieu? Waaeom 
bijvoorbeeld niet bt'andstof tweemaal zo duur maken , om 
energiebe padng te bevorderen (onder gelijktijdige ver
lichting van andere la ten)? Op die maniet- zou het libe
ralc ideaal worden toegepast op hedendaagse pt"Oble
men. ~ ant vrij e markten bestaan niet meer. Markten be
staan nog lechts dank zij definiër end ingrijpen van de 
overheid , die de ruimte chept waarbinnen marktpartij
en elkaar kunnen ontmoeten. Die ruimte kan worden ge
wijzigd al naar gelang de maatschappelijke problemen die 
om oplo ing vragen. Vanwaar toch de liberale chroom 
op dit punt ? 

Overheidscentrisme 

nomische zaken ( zodanig dat er zelfs parlementaire en
quetes moesten worden gehouden om de effecten te re
dresseren ); waarom is dat niet als ' onliberaal' ervaren? 
Geeft dat niet aan , dat juist de liberale bestuurder s (en 
partijleden) volkomen onvoorbereid zijn op het omgaan 
met de bureaucr atie ? 

Denwcratw 

Al deze beschouwingen zijn ook reflecties die ingaan op 
een eigentijdse betekenis van democratie, 
De but'ger wordt geacht de samenleving vorm te geven via 
het politieke proces, dat uiteindelijk doorwerkt in over
heidshandelen. Maa r deze burger is in die samenleving op 
vele manieren voorwerp van zorg van diezelfde oveeheid , 

en daarin is van dat politieke peoces 
erg weinig te merken. 

Beidc tromingen zouden zich in het 
bijzondcr mogen bezighouden met de 
vraag in hoeverre een vrijheidschep
p('nd g drag van de overheid mogelijk 
i . Kan de overheid nieuwe ruimtes 
sch('ppen vooe de hueger ? 

Na de jaren '70 kampte de Zo worden de burger s door de over
heid teed weer aangezet tot milieu
vervuilend handelen -via de structuur 
van de belastingen , het streven naar 
economische groei , de slecht georgani
seerde afvalveewijdering en -verwer
king, het zeer matige openbaar ver
voer , enzovoort, 

sociaal-democratie met het 

probleem, dat het Keynes-

iaanse economische model 

Ts l1('t gecontroleerd cr eëeren van nieu
w markten bijvoorbeeld een algemene 
moer Iijkheid bij het aanpakken van 
maat chappelijke problemen ? Kan de 
overheid zich daartoe voldoende los
maken van de corporatistische advies-

was uitgewerkt. De rol van de 

overheid in de economie 
Hoe kan men zich daartegen verwe
ren ? En hoe moeten die burger s zich 
voelen , wanneer zij door diezelfde 
overheid via de TV vermanend wor-

kwam in een kwaad daglicht . 

tnlCtllllr, en zo ja , op welk niveau 
(nationaal, internationaal) ? 
Hoc zou een ociaal zekerheidsstelsel eruit zien , dat pri
mai., g(' richt is op het scheppen van een zo groot mogelijke 
['uimte, eerdet' dan een zo groot mogelijke zekerheid voor 
individu èn ovm'heid ? Hoe zou een onderwij sstelsel eruit 
kunnen zi n dat et'Op uit is mimte te verschaffen aan de 
ducatieve taak van de leerkracht , en de rela tie tussen 

leerkracht en leet'ling, en niet zozeer aan zekerheid voor 
arb(' idsmarkt en O&W ? Vooe beide stt"Omingen is het 
nodig altematieven te bieden voor het overheidscentri
, chc karaktet', dat de staat steeds weet' kenmerkt. 

ubsidies worden doorgaans gebeuikt als afhankelijk ma
k('nd in tnllnent -om het beleid van de eigen oveeheidsaf
deling te ver ter ken door ondeesteuning van een paeasite
rend maat chappelijk middenveld . De oveeheid zou dat
zelfde in tmment kunnen gebruiken om nieuwe ontwik
kel in"'n op gang te helpen. De ovet'heid kan de afhanke
lijke in tellingen met ijzeren vuist aan zich binden ( zelfs 
wannecr deze 'op armlengte' zijn gebracht) of ze kan 
daa"aan cen grote mate van onalliankelijkheid ved enen. 
Men zou vcrwachten dat vooral sociaal-democl-atische be-
tuurders hct overheidscentrisch optreden van de bureau

cratie tolc.'e,·en; maar dat is niet het geval. Liberale be
stuurder ' lijken er veeleer hulpeloos aan over geleverd. 
Oe invloed van de ovcrheid op het bedrijfsleven is nooit 
zo l(' rk gegroeid dan onder de libet-ale minister s van eco-

den toegesproken ovet' hun per oon
lijke milieu-inzet? De burger s zouden 
wellicht verantwoordelijkheid willen 

nemen, maar het is nu juist de overheid die hen daat-in 
tegenwerkt! 
Het concept van sociale vernieuwing kan worden gezien 
als een poging van de sociaal-democratie, r echt te doen 
aan deze problematiek . Sociale vernieuwing als ideaal is 
de oproep aan burger s, zich niet meer te laten bepalen 
door de bureaucratie, maar het heft in eigen handen te 
nemen. Vandaar de pogingen de ' zelfredzaamheid' van 
hen te vel'groten doot- instrumenten te verlenen aan de ei
gen organisaties, en bevoegdheden te delegeren aan zo 
' laag' mogelijke organen , Wat aan dit concept ontbreekt , 
is echter een nieuwe visie op overheidshandelen , waar
door aan mensen de ruimte wordt gegeven , die voor zo'n 
sociale vernieuwing nodig is. 

D66 

Het is gezien de visie van de partij opmerkelijk dat D66 
over kwesties als deze weinig heeft bijgedragen aan het po
litieke debat. Afgezien van r eflecties over de verhou-ding 
tussen kiezer en gekozene zijn er toch weinig diep-graven
de bijdragen aan het debat over democratie. En toch kan 
men niet zeggen dat D66 zulke kwesties in haar praktische 
politiek niet beroert - tnisschien is het daarvoor dat de 
problematische verhouding tussen burger en ovet-heid bin
nen D66 eerder op plaatselijk dan op landelijk niveau 
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als thema van politiek handelen tot uitdrukking komt. 
Binnen D66 blijven de gedachten over de problematiek èn 
de mogelijke aanpak daarvan nog steeds impliciet. Over 
ideologisch geladen kwesties debatteert men in de partij 
nog altijd niet van harte. Het komt 

problemen van vandaag. Als partij die al vanaf het begin 
de relatie tussen burger en politiek aan de orde heeft ge
steld, is zij bij uitstek geschikt om dat te doen. Maar 
daarvoor zal de schroom voor het interne debat en het 

vaker voor dat men zich zonder veel 
nadere uitleg beroept op 'uitgangspun
ten'. D66 is tenminste wel een partij 
die het vraagstuk van de individualise
ring serieus heeft genomen; maar de 

D66 kan een eigen bijdrage le-

veren aan het politieke debat 

samenhang tussen dit proces en de bu- over de maatschappelijke pro
reaucratisering van de maatschappij 
komt minder uit de verf. Een goede blemen van vandaag. Als partij 
analyse van het individualiseringspro
ces en de politieke consequenties daar
van ontbreekt vooralsnog. Terwijl de
ze nu juist aan het democratiebegrip 
een nadere politieke betekenis zou 
kunnen geven. 
De politieke opstelling van de partij in 
naam van de - positief gewaardeerde -
individualisering ontaardt nogal eens 
in het spreken in naam van groepen 
die als speerpunt van dit maatschap-

die al vanaf het begin de rela-

tie tussen burger en politiek 

aan de orde heeft gesteld, is 

zij bij uitstek geschikt 

om dat te doen. 

tonen van tegenstellingen, en de afkeer 
van het formuleren van fundamentele 
politieke stellingnames, moeten wor
den overwonnen. Centraal in de re
flectie die vanuit de partij kan wor
den verricht, staat de vraag in hoever
re een emanciperend optreden van de 
overheid mogelijk is. 
Kan de overheid zich zodanig opstel
len, dat nieuwe ruimtes voor de burger 
worden geschapen ? Welke rol speelt 
het politieke kanaal hierbij ? Plaatse
lijke ervaringen zijn hier zeker zo be
langrijk als landelijke. En wat dachten 
we van de Europese ervaring ? 
Vraagstukken van politieke stijl zijn 
hierbij aan de orde. Laten we vooral 
ook lering trekken uit de historische 
ervaring van twee hier besproken dra
gers van ideologie. 

pelijke proces worden gezien. D66 kan een eigen bijdrage 
leveren aan het politieke debat over de maatschappelijke 

Het wordt tijd, de slapende schoonheid waldeer te kussen, 
en de politieke diepgang van D66 opnieuw te ontwikkelen ! 
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