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De rei'ncarnatie van 
de politiek 

teeds meer politieke macht is het 
afgelopen decennium weggelekt 
of wcggedelegeerd naar ondemo
cratische voorportalen. Zes jaar 
gel eden introduceerde dew BS de 
term 'de verplaatsing van de poli
tick' in een gelijknamig boekje. 
Daarin werd de ontwikkeling be
chreven dat Nederland niet meer 

vanuit een politick centrum in 
Den Haag wordt bestuurd. De 
complexiteit van de samenleving, 
de veranderingssnelheid en inter
nationale ontwikkelingen zijn van 
dien aard dat gesproken kan wor
den van verplaatsing naar ambte
lijke voorportalen, gemeenten, 
Brus el en rechterlijke macht. De 
auteurs voorzagen als gevolg van 

• deze verplaatsing een 'centrum
laze' democratic. 

Wij vinden deze trend echter 
doorgeslagen. Omdat de politick 
in Den Haag op essentiele dossiers 
geen besluiten meer durft te 
nemen of ongegeneerd terugkrab
belt na enige maatschappelijke 
protesten, ondergraaft ze haar ge
loofwaardigheid en dringt ze haar 
functie te ver terug. Bovendien 
vraagt de betrokkenheid van bur
gers en belanghebbenden om een 
andere rol van de politick in onze 
democratic . Wij pleiten voor een 
relncarnatie van het politieke pri
maat. 

Zeer zorgwekkend vinden wij 
de juridisering. Onlangs nog pro
duceerde het kabinet een nieuwe 
tekst voor euthanasiewetgeving 
waarin euthanasic wordt toege
staan wanneer er sprake is van 'on
draaglijk en uitzichtloos lijden '. 
Een compromistekst die aan nie-

mand echte duidelijkheid biedt. 
De rechterlijke macht zal uitein
delijk door jurisprudentie de fei 
telijke kaders moeten formule
ren. Dit is ondemocratisch en bo
vendien schadelijk voor de bur
gers over wiens ruggen heen de 
proefprocessen gevoerd worden. 

De soap rondom rekeningrijden 
is een dieptepunt in de Neder
landse democratic . Het tot twee 
maal toe in kabinet en Kamer be
krachtigde besluit om dit in te 
voeren werd eerst flink uitgekleed 
en vervolgens uiteindelijk afge
schoten door de AN WB, de Tele
sracif en de v v D. De vraag is of de 
kilometerheffing een Ianger Ieven 
beschoren zal zijn. 

De verambtelijking heeft even
eens zorgwekkende proporties 
aangenomen. Onlangs bleek weer 
dat het gedoogbeleid dat de ge
meente Enschede ten aanzien van 
S.E. Fireworks voerde geen poli
tick, maar een ambtelijk besluit 
was. Maar ook bij sommige in
frastructurele projecten zien we 
dat bij besluitvorming een minder 
prominente rol voor de politick is 
weggelegd. Ambtenaren onder
handelen de diverse mogelijkhe
den volledig uit met vertegen
woordigers van belangenorganisa
ties. Door interactieve beleidsvor
ming komen politici pas in een 
eindfase in beeld zonder dat ze van 
tevoren heldere uitgangspunten 
en criteria hebben vastgelegd. 
Aile varianten zijn dan al onder
zocht en de voorkeuren liggen 
vast. De politick kan uiteindelijk 
alleen nog maar haar goedkeu
ringsstempel verlenen. 

Een ander voorbeeld van ver
plaatsing van de politick is de 
groeiende rol van de toezichthou
ders, die beslissen of in een gelibe-

raliseerde markt voldoende con
currentie en mededinging be
staan, bijvoorbceld in de tele
com-, energie- en vervoerssector. 
Maar wie ziet er toe op de toe
zichthouders? De politick ver
schuilt zich bij privatisering achter 
toczichthouders, wordt hierdoor 
onvoldoende democratische con
trole over publieke belangen gega
randeerd . 

En dan is er natuurlijk nog de 
grotere invloed van de Europese 
besluitvorming. Ten tijde van de 
BSE-crisis besloot Brussel dat in 
alle E u -lidstaten een fors aantal 
runderen vernietigd moest wor
den om de prijs hoog te houden. 
Dit ondanks felle protesten van 
(veelal kleinere) lidstaten. 

Een nieuwe rol van de politiek 
Wat zou er moeten gebeuren? 
Hoe zou de politick moeten rea
geren op deze trends? Het belang
rijkste is dat ze zelf weer verant
woording durft te nemen en dus 
ook de uiteindelijke beslissing na 
een publiek, interactief proces. 
Minstens even belangrijk nog is de 
rol die zc zou moeten gaan spelen 
in het voortraject van de besluit
vorming en tijdens het besluitvor
mingsproces zelf. Waar bijna de 
ganse volksvertegenwoordiging 
zich nu vooral bezighoudt met het 
toevoegen of veranderen van de
tails aan kabinetsnota's (goed voor 
je profilering in de media en niet 
onaangenaam om even de warmte 
van een zetel in het kabinet te voe
len) zou ze haar energie moeten 
rich ten op de agendering van poli 
tieke onderwerpen. Volksverte
genwoordigers zouden meer als 
'voelhorens' van de samenleving 
moeten gaan functioneren. Hun 
registraties over wat er leeft in de 
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samenleving zouden moeten re
sulteren in maatschappelijke de
batten en politieke besluitvor
ming. Belangrijk is dat ze de ka
ders aangeven voor wat er binnen 
en wat er buiten het debat valt en 
wat de inzet precies is. Duidelijk 
moet zijn binnen welke marges 
participatie mogelijk is, hoe het 
proces verloopt en welke verant
woordelijkheid er voor de politick 
overblijft. 

Juist de door de politick ge
agendeerde thema's bieden een 
ultieme mogelijkheid voor een te
rugkeer van de politick. In plaats 
van de civil society het allemaal zelf 
maar uit te Iaten vechten, zou de 
politick hier juist een actieve rol 
moeten gaan spelen. Naast het ini
tieren van het debat, moet ze het 
ook gaan faciliteren en politise
ren. 

Faciliteren door fora te schep
pen waar burgers met elkaar in 
debat gaan, belangengroepen met 
elkaar overleggen en ideeen en 
VlSleS uitwisselen. Informatie
en communicatietechnologie kan 
hierbij een belangrijke rol krijgen. 
Faciliteren ook, door het bewaken 
van de kwaliteit van de besluitvor
ming. Zijn de diverse belangen in 
evenwicht? Worden de vooraf op
gestelde normen voldoende na
gekomen? Hoe wordt er met 
verschillende informatie omge
sprongen? Krijgen aile belangheb
benden wel een plek? Ouderen en 
allochtonen bijvoorbeeld weten 

niet altijd de juiste kanalen te vin
den. 

Politiseren door als politieke 
partijen allianties aan te gaan met 
verschillende belangengroepen. 
Hierdoor krijgt het debat weer 
een politieke lading en versterkt 
men de band tussen partij en bur
ger. Zeker ook de ledenapparaten 
- bijvoorbeeld in de vorm van 
kenniscentra - dienen hierbij in 
het geweer te worden gebracht. 

Belangrijk ook is dat de partici 
panten serieus worden genomen. 
Bij de Vijfde Nota Ruimtelijke Or
dening bijvoorbeeld werd een 
groot interactief proces georgani
seerd waarbij diverse partijen en 
burgershuninbrengleverden.NU
nister Pronk schreef uiteindelijk 
met een aantal ambtenaren de 
tekst zelf. Bovendien wordt de 
cruciale opgave - het trekken van 
grenzen tussen stad en open land
schap, 'de rode en groene contou
ren', - overgelaten aan het decen
traal bestuur. De Tweede Kamer 
kan hier nog een stokje voor ste
ken. Het grootste risico voor de 
democratic ligt hierin dat burgers 
en maatschappelijke groepen wel 
betrokken worden, maar geen 
herkenbare inbreng hebben. Te
leurgesteld zal de burger dan uit
eindelijk afhaken. 

De media de zwarte piet? 
Europa vraagt haar eigen aanpak. 
Oat het Europees Parlement over 
meer zaken zou moeten kunnen 

besluiten, daarover is bijna ieder
een het wei eens. Wat echter min
stens even belangrijk is dater daad
werkelijke partijvorming plaats
vindt met eigen programma's. Het 
enige wat de meeste fracties nu nog 
bindt is de gemeenschappelijke 
naam van hun politieke achter
grond. Een andere mogelijkheid 
zou zijn dat Euro-parlementsleden 
ter verantwoording geroepen kun
nen worden door de nationale par
lementen. In ieder geval moet er 
meer transparantie komen en 
moeten we ervan af dat iedere poli
ticus aileen maar de zwarte piet bij 
de media legt die te weinig over 
'Brussel' zouden berichten. 

De politick moet weer lef gaan 
ton en en haar rol herdefinieren AI 
de energie die ze nu besteedt aan 
gekonkel achteraf, zou gestoken 
moeten worden in besluiten 
nemen over uitgangspunten, het 
agenderen van onderwerpen, het 
faciliteren van het maatschappe
lijk debat en vervolgens de uit
komsten daarvan herkenbaar Iaten 
terugkomen in politieke besluit
vorming. Doen we dit niet, dan zal 
een wederopstanding van de poli
tick uitblijven en is de grootste 
vraag over vijf jaar: Who runs this 
country? 
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