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BESCHOUWING

De Toekomst van Politieke partijen
enkele bestuurlijke kanttekeningen
Door Philip Idenburg
Ie veranderingen in de samenleving.
et heeft iets pal'adoxaals als
Ingegaan wordt op de
D66 bij dit lustrumsymposiHaar kritische opstelling had twee
verhouding tussen politiek,
um de 1'01 van politieke parcOlnponenten :
tij en ter discussie stelt. Is haar eigen
1. Laten we (in plaats van ontwikkeoverheid en samenleving.
succes niet voldoende bewij s dat de
lingen als die van het milieu vraagIdenburg pleit voor drie
politieke partij als belangrijke maatstuk , van individualisering of de inschappelijke institutie nog; niet heeft
ternationalisel'ing te kritiseren of te
functies voor de politieke
verwelkomen) uitgaan van de feiteafgedaan? Vanaf het begin heeft D66
partij: tolk, vraagbaak en
lijkheid van die veranderingen .
naar voren gehracht dat in onze sabewaker van de grote lijn.
2. Omdat die ontwikkelingen gedramenleving de ontwikkelingen zo snel
gen worden door mensen is hergaan , dat wie doorgaat op dezelfde
nieuwde aa ndacht voor de aard van
weg fout zit. Een kritische opstelling
de democratie: de politieke structuul'
tegenover het bestaande politieke systeem was daarmee in over eenstemming. D66 lanceerde
en het politieke proces nodig. Door die opstelling vroeg de
nieuwe partij er aandacht voor dat ander e dan verdelingszichzelf als systeemcritica ; zij plaatste zich in de outsider srol. Het systeem moest opgeblazen.
vraagstukken om politieke bewerking vragen.
Hoe wezenlijk , maar ook hoe moeilijk da t is, illustreet't
Eigenlijk behoort dit lustrum dus ook een moment van beschaamd stilzwijgen te zijn over wat bestuurlijk gezien niet
een recent interview met de Commissaris van de Koningin
is veranderd en van verwondering over de vraag, waarin
van Noord Brahant.(2) Hij zegt daarin dat als de ozonlaag
het gelijkblijvende zit als j e verandering tot uitgangspunt
inderdaad met 4% per jaar afneemt, we alarmfase 1 moeten uitroep en. Verder op spreekt hij zijn vrees uit da t de
neemt. Aan welke continuïteit dankt de partij haar b eenige mogelijkheid om mensen echt te motiver en , misstaan?
schien wel het rampenscenar'io is. "Waa r is, zo vraagt hij
Ik zal proberen daal'Over enkele opmerkingen te maken ,
zich af, de bevlogenheid gebleven?"
want als D66 vandaag of morgen regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen , deel gaat uitmaken van de bestaande
In het citaat wordt nogal wat aan de or de gesteld ; bij voorbeeld bet dilemma van het politieke ritme. Als de wereld
macht, dan is die vraag op het scherp van gelijk blijven en
over 15 j aa r vergaat is dat pas vele jaren na de volgende
verander en nog moeilijker te beantwoorden .
Mijn vertrekpunt is dat de oorzaak van de veranderingen
verkiezingen. E n dus -het is een gekoesterdc mythe- politiek niet interessant. Ik vind dat oordeel voortkomen uit
in de politiek in de samenleving liggen. Vervolgens schets
een permanente onderschatting va n het oOl'deelsvet'mogen
ik een aantal antwoorden die gezocht zijn voor de veranvan de kiezer , die dagelijks geïnfol'lneerd wOl'dt over ontdel'ende politieke fun ctie.T en slotte zal ik aangeven hoe ik
wikkelingen met een veel la nger verloop en dus wiJ weten
denk dat die politieke functie, in het bijzonder door parwaar hij aan toe is over die p eriode. Bovendien weet de
tij en nieuwe inhoud kan krijgen.
kiezer , die de gevolgen van de individualisel'ing ook niet
De moraal van mijn b etoog -ik zet het maar voorop- is dat
het primaat van de politiek ontleend wOl'dt aan haar vel'ontgaan , dat van de politiek moet worden gev l'a agd dat zij
meer doet dan alleen het bundelen van inzichten van het
mogen tot reconstructie van politieke problemen ; het ontelectoraat. Zij zal de inzichten zelf moeten fonnuleren; de
warren van het web waarin de publieke besluitvorming is
koer s aangeven: een uitzicht geven op de maa tschappelijke
geraakt. Dat heeft te maken met reflectie, met leren en met
doelstellingen voor een volgende generatie, ja een volgende
betrokkenheid bij een leefbare toek omst.
eeuw .
Terecht wordt ook gespt'oken over b evlogenheid. Wie zich
Maatschappelijke veranderingen
de foto van een juichende Hans van Mierlo met een glas
bier , waarmee hij indel'tijd de wereldpel's haaMe, VOOl' de
Aller eerst die maatschappelijke veranderingen. Na een pegeest haalt, behoeft er niet aan herinnerd te worden da t
riode van na-oorlogs het'stel was D66 een van de eerste poD66 zich vanaf het begin van haar bestaan kenmerkte
litieke groep eringen die aandacht vroeg voor fundamente-
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Ph. A. Tdenburg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit
van Utrecht. Dil artik el is een integrale versie van de rede van
Idenburg, uitgesproken op het jubileumsumpoaium van D66 op
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(2) Ik pleit voor bevlogenheid", interview met F.J.M. Houben ,
Eindhovens Dagblad 28-5-1991
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door een eigen stijl van optreden: openheid , informaliteit,
geen bindillg aan vaste structuren , losse, gemotiveerde
groepj es, initiatief vanuit de basis. Die stijl was drager van
een inhoudelijke boodschap.
Bureaucratische verzelfstan.diging en. politieke stijl
D66 heeft eel'der dan ander e par·tij en de b etekenis van het
einde van het zuilensysteem doorzien: pragmatisme in
plaats van ideologie en pt'ocedut'ele in plaats van " waarde"-rationaliteit. In een geïndividualiseerde samenleving
kunnen programma 's op basis van maatschappijvisie niet
langer de binding geven waar de politieke orde behoefte
aan heeft.
Directe participatie van de burger (ik gebruik het begrip
burger bij gebrek aan beter) vervangt de indil'ecte vertegenwoordiging dOOl' de toppen van maatschappelijke zuilen. Als gevolg daal'van ver chuift de aandacht van de inhoud (de gemeenschappelijke boodschap en de ideologische zuiverheid) naar de procedure (de wijze waarop besli sin gen tot stand komen) . Geen enkele partij lijkt onder
de onver'biddelijkheid van die ontwikkeling uit te kunnen.
Met vel'gaande gevolgen voor h et geh ele politieke bestel.
Immers, al die procedures vorm krijgen in het bur:eaucratisch systeem, dan moeten we met Max Web er onderkennen dat een bureaucratie de neiging heeft zich te verzelfstandigen.
BureaucI'atie geeft vorm aan de democratie en fl'U tl'eel't
die tegelijkertijd. Het meest zichtbare van het politiek-bestuudijke bes tel is de bureaucratische vorm waarin het
zich presenteert: achter de overheidsorganisatie sch emert
voor de but'gel' de politieke b esluitvorming. Maar' ook
VOOI' de politicus is h et weinig ander s: achter de ijzeren
ring van ambtenaren , deskundigen van maatschappelijke
organisaties, de media en de eindeloze stl'Oom cijfer s en
rapporten , vermoedt de politicus ee n burgel' die h em of
haar legitimeert in de politieke activiteit. En ook da t heeft
invloed op de politieke tijl. Allereer st door de ovedast van
informatie. Als je niet weet waar je heengaat moet je je op
alle eventualiteiten voorber eiden . Daarnaast is er een sterk
toegenomen wantrouwen t. a .v. politici als zodanig, omdat
vaak de enige basis van vertrouwen nog schuilt in de instemming van de betrokkenen met de Pl'aktische bestuurlijke daad zelf. Discussies over details van besluiten vormen het surrogaat voor bet geven van vel'trouwen aan degene die besluiten neemt.
E en del'de gevolg voor de veranderde politieke stijl is de
ondoorzichtigh eid van de besluitvorming. Vaagheid van
doelstellingsformul ering is een tweede natuu.r van politici
geworden die voor alle eventualiteiten hun kruit moeten
drooghouden en die meer op diplomaten zijn gaan lijken
dan op volksvertegenwoordiger s. (3)
VOOl'al deze laatste tendentie in de politiek -geen echte
(3) Havelmerkt in een interview over de westerse politici die hij ont,
moet op: "Ka.ra.kteristiek is han beschaving, Iwnfatsoen, han beleefdheid, han g oed e smaak , han tact - eigenschappen die bij onze politici
vaak ontbrek en . Dankzij die eigenschapen wordt ik haast /looit geconfronteerd met een standpant dat op welke manier dan ook debbelzinnig is," N R C 3-8-1991

keuzen doen , maar zo nu en dan ballonnetj es oplaten en
kijken of ze al of niet afgeschoten worden- vind ik een aanvechtbare zaak. Want het eeuwige b eroep op gebrek aan
middelen miskent dat het democratisch bestuur in een
rijke samenleving dient uit te gaan van h et leervermogen
van de but'ger . Bestuurlijke opdl'acht is om situaties te
scheppen waarin we kunnen ler en. Schaarste zit niet in
materiële goederen maar in het vermogen van de politieke
gemeenschap haar oordeel over wat moet gebeuren en wat
kan gebeuren bij te stellen. Ik noem dat haar leervermogen. Bij wijze van voorbeeld: Zou de minister van
Onderwij s zijn blijven ager en voor de OV-jaarkaart als hij
het antwoord op de volgende tentamenvraag had voorzien:
" Wat zijn de leereffecten van de invoering van de OVjaarkaart?" . Een meel'derheid van de studenten antwoordde dat ze geleerd had dat mobiliteit niets kost. Zoals
één van ben schreef: " Ik ben zo afhankelijk geworden van
mobiliteit dat ik direct na mijn afstudel'en een auto ga
kopen. "
Antwoord 2 van deze aankomende elite: " de overheid is
niet te vertrouwen en niet geïnteresseel'd in de doelen die
ze zegt te willen bel'eiken . De minister zegt geïnter esseerd
te zijn in studenten , maar de besluitvorming wordt gedomineerd door budgettaire redenen ." In mij n ogen is dit
slechts één van de vele vool'beelden hoe opportunistisch e
politieke besluitvorming de langel'e termijn leer effecten
negeert: een cynische miskenning van een wezensfun ctie
van politiek . Legitieme macht blijkt gewoon dwang.
Ik weer sta de neiging om ter illustratie van deze gedachten
te verwijzen naar de politieke actualiteit. Bij wijze van samenvatting noem ik U wel het vraagstuk waarvoor het b estUUl' van een middelgt'ote gemeente zich gesteld ziet: in
die gemeente is onlangs een nieuw bestemmingsplan voor
een woonwijk vastgesteld. Na de gebruikelijke inspraakprocedut'es kon het college van B & W geheel instemmen
met het vooI'stel. Evenmin waren er afwijkende meningen
onder ambtenaren . De raad heeft het vooI'stel met algemene stemmen aangenomen . Nu het op uitvoering van dit
plan aankomt blijkt er gl'ote oppositie onder de b evolking;
het gemeentebestuur wordt met bezwaarschriftenprocedures, tot de Raad van State toe, bestookt.
Vraag: wa( is er aan de hand met de democl'ati.e? Wat
moeten we hiel' aan doen?
Het democratisch tekort
D66 is niet de enige politi.eke stroming die naarstig zoekt
naar antwoorden op de tekorten van bet politieke systeem.
Ik denk dat je de vele voorstellen op drie noemer s mag terugbrengen.
Allereerst zijn er voorstellen die gericht zijn op de ontlasting en ver simpeling van het bestuurlijke systeem: er is
tninder nadruk op centrale sturing; de overheid trekt zich
terug, bijvoorbeeld door verantwoordelijkheden door te
schuiven naar maatschappelijke organisaties.
Een tweede benadering tracht representati.eve democratie
te vervangen door marktdemocratie.
Somtnigen zien in de triomf van de " onzichtbare hand"
zelfs het einde van de geschiedenis. Een derde benadering
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wordt gevolgd bij het beleid voor sociale vemieuwing met
ziJn vertrouwen in het vermogen tot zelfs tu ring van de amenleving.
Gemeenschappelijk aan deze voorstellen is dat ze de fun damentele veranderingen in de maatschappelijke krachten
en verhoudingen onderkennen ; een goede zaak. Tegelijkertijd herken ik te weinig de opvatting dat dit gepaard
moet gaan met bescheidener bestuurlijke ambities dan het
beh eersingsdenken waarin we in de jaren 70 nog geloofden . De overheid kan de ontwikkelingen niet beheer sen.
Zij mag slechts hopen enigszins te kunnen bij sturen. Dat
vraagt om ander e instrumenten. Bovendien , het delen van
verantwoordelijkheden met andere actores is slechts mogelijk binnen het kader van een door allen gedeelde rich tinggevende koers; een p erspectief dat in vrijheid handelende individuen in een gemeen schappelijke richting helpt
gaan. Kenmerkend voor hel fin de siècle van deze jaren 90
is dat zo'n persp ectief ontbreekt. Sterker nog dan eertijds
is duidelijk dat het vertrekpunt voor politiek handelen de
groepsgebonden ideologieën van weleer dient te over stijgen. Existentiële en culturele vraagstukken , als die opgeworpen dool' de milieuproblematiek , vragen nu om een
antwoord.
Bij een demonstratie op het Rode Plein liep iemand met
het bord: " Zeventig jaar op weg naar nergens." 25 jaar na
1966 kunnen we hem wellicht nazeggen : inderdaad , ook
bij ons is er weer ruimte voor de toekomst. Opnieuw
vraagt dat om aandacht voor de stijl van politiek en b estuur. De trend van vernieuwing in de afgelopen decennia
werd gedragen door procedurele verbeteringen van democratische aard en r ecent vooral op gebied van bestuurlijk
management. Met succes; we hebben in ons land een over
het algemeen r edelijk , competent en doelmatig overheidsapparaat. Maar geen burger kan het verdragen in contact
met de overheid , afhankelijk van wie hij spreekt, achter eenvolgen s te maken te krijgen met ofwel een uiter st legalistische stijl, een sfeer van zakendoen of juist politiek opportunisme en het spelen van machtssp elletj es.
In contact met een intelligente, en vooral goed geïnformeerde, burger , die weet heeft van de echte grote vraagstukken , dient het overheidsop treden in de eer ste plaats
consistent en betrouwbaar te zijn .
Voor politieke vemieuwing is nu meer nodig dan aandacht
voor de uitvoering van waartoe gisteren is besloten , namelijk een inhoudelijke discussie over de koer s van toekomstige besluitvorming. Voor het verder ontwikkelen van
zo ' n inhoudelijk per spectief zijn drie zaken nodig:
Aller eer st de bereidheid het bestaande voortdurende kritisch onder de loep te nemen; ook het eigen handelen. Als
een man als Havel (4) in een samenleving in kentering als
de zijne, pleit voor een " Leven in waarheid", lees ik daarin het verlangen te komen tot een reconstructie van de bestaande Pl'obleemstellingen zodat die weer toekomstwaarde krijgen ; men sen -vooral jonge men sen- kunnen inspirer en omdat ze zichzelf en hun wer eld herkennen. Dat

(4) Václav f/ avel, Poging om in de waa rheid te leven.
Amsterdam , Van Gennep , 1986

vraagt van politici -van partijen , zeg ik er meteen bij- dat
ze in de eerste plaats kijken en luister en naar wat el' in de
samenleving aan de hand is, ook als dat niet klopt met de
gevestigde probleemdefinities.
Openheid naar maatschappelijke ontwikkelingen binnen
r echtszekere kader s. Het i duidelijk: de reconstr uctie van
de politieke probleemstellingen is riskant en eist dus veel
aandacht voor communicatie. Met een verwijzing naa r
Habermas pleit ik , naast een procedurele, voor een communicatieve rationaliteit. Wat nodig i , is een stijl van politiek bedrijven , waarin in plaats van naar h et cr eër en van
momentane meerderheden -hoe snel kunnen die niet verdwijnen- wordt gestreefd naar onderlinge overeen stemming met een bel'Oep op zo deugdelijk mogelijke argumenten.(5) Die houding dmkt zich uit in de wijze waarop
wordt omgegaan met machl. In een kennis- en informatiesamenleving is democratische besluitvorming een fun ctionele noodzaak geworden , evenals erval'en politieke integriteit. Bij een burger die twijfelt aan de waarachtigheid van
het beleid , moet je niet aankomen met een beroep op eigen
vel'antwoordelijkheid. Tegelijkertijd valt zonder geïnspireerde steun van grote meerderheden weinig te b ereiken.
Luisteren en kijken dient daarom te worden aangevuld
met een ethos van verantwoorden. Stel'ker nog, het over dragen van principes van wat kan en wat niet kan is één
van de meest effectieve manieren van politieke communicatie en socialisatie van de kiezer.
Waar gaat het om? Dat valt niet zonder meer te zeggen.
Elk tijdperk kenmerkt zich door zijn keuze van ethische
vI'aagstukken: Als lid van een voor de oorlog geboren genel'atie en zoon van een ambten aar zal ik nooit vel'geten
hoe mij indertijd ingeprent werd: geen kindertekeningen
met rijkspotloden. ' Ve waren nog ver verwijderd van eigentijdse problemen als die ver oorzaakt dOOl' een burgemeester die dronken achter hel stuur zit of een kamerlid
dat gebruik maakt van vertrouwelijke voorkennis.
Wat kan , wat kan niet in de politiek? Het thema heeft iets
delicaats; we laten het liever over aan rechters om hierin
beslissingen te nemen. Wie zal in een tijd van individualisering nog riskeren e r een publieke moraal op n a te houden , zeker als wat er wel over gezegd wordt vaak zo muf
ruikt. Toch moeten we niet miskennen dat el' eigentijdse
normen aan het groeien zijn rond publiek e zaken: vooral
h et milieu, maar ik denk ook op ander e terl'einen.
Politieke verantwoording afleggen betekent da t we de ontwikkeling van een nieuw ethos niet overlaten aan de pers
en de ('echtel' , maar in politiek e pal'tijen zoeken naar een
eigentijd se vel'taling van de publieke zaa k in bindende gedrag l'egels en dat politici zich daal'aan prober en te vel'antwoorden.
Een derde ver eiste voor politieke vernieuwing zijn politici
die dat pel'sp ectief weten uit te dragen: men sen die herkenbaar zijn door hun b etrokkenheid bij een leefb al'e toekomst en da a raan , veel meer da n aan hun vermogen om
op alle open vragen van deze tijd een antwoord te weten ,
het vertrouwen van de b urgel' ontlenen ; p er soonlijke -niet:
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(5) Die gedachte is sterk gevormd door W. ] . Witteveen, De retoriek in
het recht, over retorica en interpretatie, staatsrech t en democratie,
ZwoUe, Tjeenk Willink, 1988
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institutionele- consistentie: daarin schuilt de betekenis van het persoonlijke politieke leiderschap
waaraan tegenwoordig in de analyses zoveel aandacht wordt gegeven . Vertrouwen , veel meer dan
de goede procedure, is de zuurstof van het politieke proces .

Vemieuwillg van de politiek
Ik kom toe aan het derde thema : wa t kunnen politieke partijen bijdragen aan deze vernieuwing van .
de politiek?
In de literatuur worden tal van fun cties van politieke p artijen ondel'scheiden. (6) Klassiek , want teru ggrijpend op Aristoteles, is de zgn. aggregatiefun ctie, het tot elkaa r brengen van de in de maatschappij levende wensen en vedangens tot een op
het algemeen belang gericht samenhangend programma. We moeten ons wel realiseren dat het algemeen b elang lang niet altijd valt af te leiden van
de grootste gemene deler van de individuele belangen.
Mobilisatie van de kiezel' is een tweede taa k. Als ik
U er aan herinner dat, nu ook het wa terschap gedemocl'atiseerd is, een burger van Amsterdam in
plaats van driemaal thans 6 maal per 4 j aal' zijn
stem kan uitbl'engen , schort het -zelfs bij teruglopende kiespercentages- niet aa n die mobilisa tiefun ctie. Een del'de functie is de selectie va n het p olitieke per soneel. Dit is nog steeds een hoofdtaak
'Onnodige minima': in dit geval een hooggekwalificeerde Griekse
va n politieke partijen , maa r weinig interessant
vrouw. Daar zit ze dan de lelijke tuillbootjes emit te zoeken
VOOI' de meer dan 90% kiezers die geen lid is van
een pa I'ti j .
een samenleving die de overzichtelijkheid van een standen
Ik noemde U ook reeds de socialisatie of leerfunctie van
en klassenstt"uctuur heeft verlol'en . Dat maakt haa r lastig
p olitieke pat"tijen. Ook wordt de functie van ideeën-vorvoor een b es tuur dat el' op uit is maatsch appelijke procesming ondCl'sch eiden.
sen te beheersen . Veel aa rzelendel' is de p a rtij gebleken in
[n zekel'e zin zijn dit allemaal verbijzonderingen va n de
die tweede taak van een politieke beweging nl. het deelnehoofdfuctie va n politieke pal·tij en: het bevorder en va n de
men aan de macht. J e kunt daarom de kritiek vernemen
communicatie tussen overheid en samenleving. In die beda
t de partij zich onbekwaam zou tonen in het deelnemen
middelaarsfun ctie moet men onder cheid maken tussen:
aan
de macht en i.n voorkomende gevallen daardoo r h aar
a.
het vel'tegenwoo rdigen van de samenleving en -als
kiezersmandaat
lijkt te verspelen . Een onzinnig argument,
consequentie va n de steun va n de kiezerstenzij
je
het
herkent
als uiting van de opvatting da t h et pob.
het deelnemen aan de (overheids) macht.
moet nemen op b asis van ideolitieke
bestuu
r
beslissingen
D66 heeft haar kracht altijd gevonden in het Vel"tegenlogieën
,
p
rogramma
's
en
b
elangenposities.
woordigen va n de samenleving en het ver'woorden van wat
Ik zie da t vanuit mijn bezol"gdheid over de autonomie van
daar leeft. Drie argumenten VOOI" deze stelling:
het overheid sbestuUl" ander s.
-de pa rtij heeft een consequent pleidooi gevoet"d VOOl' verHet
gaat bij de vraag naar de democr a tische vOI'mgeving
sterking va n de stem va n de kiezer , d.m .v. democratiseom
de
verhouding van de samenleving en de overheid.
ring en staatsrechtelijke vernieuwing;
Politieke
pat"tij en Wal"en tolken tussen die twee gebieden ;
-de partij heeft zich spreekbuis gemaa kt van het zelforgaeen
fun
ctie
die overbodig lijkt te worden als de volksverteniserend vermogen va n de samenleving;
genwoordiging
de taal van de overheid spreekt , de over-regelma tig h eeft de p artij zich da n ook geafficheerd als
heid
zich
via
inspraakpl'Ocedures
regelrecht tot de bevolideeëp a rtij. Ze is de eerste die afgerekend heeft met de ficking
wendt
en
bij
verschil
van
inzicht
tal van beroepsmotie van een maa tsch appelijk georganiseerde achtel'ban in
gelijkheden de weg vormen om tot een ver gelijk te komen .
Tegelijkertijd is de klassieke vraag, welke (meerderheid
(6) Een goed overzicht over het Nederlandse gedachtengoed op het
van) maatschappelijke groep en het algemeen b elang mag
gebied van politieke partijen in: R .A. Koole en } . Th.} . van den Berg,
bepalen de laa tste decennia gewijzigd in de vraag, welke
De verande rende rol van politieke partijen, Beleid en Maatschappij,
deskundigheidsmacht in welk vraagstuk mag domineren .
jrg XC II , j anua riJfebruari 1990
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In het pragmatisme van de huidige besluitvorming wordt
die vraag van keer tot keer anders beantwoord en kan
geen partij die regeringsverantwoordelijkheid draagt (ideologisch gezien) meer betrouwbaar blijken.
Door de dominantie van de deskundigheidsmacht kan iedere maatregel, die zich moet beroepen op een omvattende
analyse van het algemeen belang, tot een crisis leiden.
Algemeen belang is in de praktijk daarom verengd tot en
verhuld door h et begrip "betaalbaarheid". Ook als het om
strikt politieke stellingnames gaat, is de scheiding tussen
regeren en oppositie voeren aan het verdwijnen , omdat
het debat in de ondoorzichtige taal van de deel-deskundigheden wordt gevoerd. Een regeringsmeerderheid van enkele tientallen zetels maakt een kabinet niet stevigel' dan
één van slecbts enkele zetels, als die meerderheid zich
slechts vertaalt in de grondigheid van de bewerking van
deel-vraagstukken. Bij de meeste issues is het voor het
electoraat dan niet meer mogelijk vast te stellen waar het
eigenlijk om gaat.
Hetzelfde probleem zie je bij de inspraakprocedures. Ze
gaan er van uit dat de burger een oordeel klaar heeft over
de ingewikkelde kwesties waarmee de overheid te maken
heeft. Het is uiteraard veel realistischer om te zeggen dat
de burger overtuigingen heeft.
Wat wordt miskend, is dat tussen overtuiging en oordeel
een politieke bewerking plaats dient te vinden, in instituties.
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Bewaker van de grote lijn

mio

Philip ldenburg
Politieke partijen h ebben in dat proces de functie de grote
lijn te bewaken . Deskundigheid die uit zijn aard altijd
deel-deskundigheid is, kan macht niet blijvend legitimeren. Ten overstaan van ontwikkelde en "lerende" kiezers
is maar één basis voor gelegitimeerde machtsuitoefening
denkbaar: een consequent werken aan een inhoudelijke
visie en perspectief op hoofdlijnen. Vroeg of laat ervaart
ieder e kiezer dat waar zo' n koer s ontbreekt sturen niet
meer kan zijn dan schipperen.
In mijn visie op de taak van politieke partijen wordt haar
brugfunctie tussen de maatschappelijke overtuigingen en
de bestuurlijke probleemdefinities hersteld. Burgers en
overheden staan beiden voor de gigantische vraag hoe de
wereld leefbaar te bouden op middellange termijn.
Daarbij kan voorlopig geen maatregel een afdoend antwoord zijn maar in het beste geval een experiment op weg
naai' effectievere maatregelen.
Toen ik hierover nadacht kreeg ik een brief van mijn
plaatselijke partij-afdeling, met de vraag vanuit welke deskundigheid ik wil " meedenken , meept'aten en meedoen?"
Er spelen in ons dQrp vraagstukken van asielbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoel', milieubescherming, etc.
Alle hulp van de leden kan daarbij gebruikt worden.
Wat te doen? Als woonforens h eb ik geen heftige overtuigingen over de vraagstukken in mijn dorp. Laat staan dat
ik kennis heb van de aard van de problematiek in mijn gemeen te. Wat kan ik in beperkte tijd nu echt bijdragen?
Bovendien , opnieuw wordt ik aangesproken op deelpro-
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blemen rond fietspaden, de bibliotheek of de kinderopvang; als kiezer interesseert mij juist de h ele koers.
Het liefst zou ik spreken over het thema leefbaarheid,
maar ik vel'moed dat dàt, evenals begrippen als zorgzaamheid en HOOP, inmidd els ook een bestuurlijke vakterm is
geworden. Ik zal mij nu maar opgeven voor het enige onderwerp dat geen b eroep doet op gesegmenteerde kennis:
de algemene D66 politiek ter plaatse. De weg van algemene
principes en overtuigingen over grote vraagstukken en de
concrete vragen op de agenda van de gemeenteraad is
lang. Ik hoop dat we plaatselijke vormen kunnen vin.d en
zodat niet de sp ecialist maar de geïnteresseerde burger een
klein stukje langs die weg mee kan lopen,
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Mag ik het nog één keer in algemene termen zeggen?
De politieke functie bestaat uit:
de herformulering van de maatschappelijke problematiek;
het levend houden van h et toekomstperspectief;
en het telkens weer ontwerpen en verantwoorden van
de volgende stappen op weg naar een houdbare samen
leving.
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Een politieke partij is draagster van deze flIDctie. Het
vraagt om sociale creativiteit die opnieuw in te vullen . •
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