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Hetkanverkeren:najarenvanterughoudend-
heidstaatde toekomstvandedemocratiehoog
opde politiekeagenda.Hetinitiatiefligt ditkeer
nietbij progressievepartijenmaarbij eencen-
trum-rechtskabinet.Herafgelopenhalfjaar
brachthetkabinethoofdllijnennotitiesovereen
sterkerparlementende directgekozenburge-
meesrer,eneenactieprogrammaAndereoverheid
uir. Bij mondevanThornde Graafbepleirhetka-
binetmeerdirecteinvloedvandeburgeropde
keuzevanbestuurderseneenoverheiddiemm-
dervoorschrijftenzichmeerrichtophetstellen
vankadersvoor actieveburgers.

Devernieuwingsinitiatievenzijn meerdan
hetwisselgeldvoordedeelnamevanD66aanhet
kabinet.Opde achrergrondspeeltde zorgom de
relatierussenpolitiekenburger,kiezerengeko-
zenen.Diezorgwordtookbinnendesociaal-
democratiegedeeld.VolgenshetlaatsteJaarboek
voorhetdemocratischsocialismePolitiekeparrijen
op drift staathettradinonelepartijsrelsel‘zwaar

14 opde tochf.’BinnenPvdA-kringenwordtonder-
kenddathersteedslastigeris omde‘schakelfunc-
tie’ vanpoliriekepartijenrussensamenlevingen
staatviapolitiekepartijenvormtegeven.Maar
echtscherpeantwoordenwordenniergegeven.

Integendeel,bangom(weereens)hetlabel
van‘regentenpartij’opgeplakrtekrijgen draalt

OverdeauteurMaartenHajeris haa~Iewarpolitico-
logie aan de UnisersiteitvanAmsterdam en redar-
teur vans&D

de PvdAmethaarstandpuntoverdedirectgeko-
zenburgemeesrer.Ookin deEuropesediscussie
weifeltde parrij:hettraditionelepro-integrarie-
standpuntwankeltinhetlicht vandeonzekere
toekomstdieNederlandin Europeesverbandte
wachtensraat.DediscussieoverdeEuropese
Conventie,tochzondertwijfel ~n vandegroor-
stenirdagingenopdemocratischgebiedvandit
moment,wordtmetweinigscherpteeninren-
siteitgevoerd,maartegelijkerrijdis departijwel
vooreenraadplegendreferendumoverdeze
Conventie.

Ophetgebiedvandemocrarischevernieuw-
ingis desociaal-democrarienietalleenhetinitia-
tiefkwijr, zeonrbeerropdit momentdomweg
eeneigenvisie.Datis poliriekongelukkigenin-
rellectueelteleurstellend.De vraagrijst ofereen
eigentijdsebenaderingdenkbaaris waarinjuist
weleenaantalvandekernpunrenvaneensoci-
aal-democrarischevisieopdemocratieenover-
heidnaarvorenkanwordengebrachtendieook
de maatschappelijkediscussieovereenthemazo
fundamenreelalsde toekomstvande democrarie
meerdiepgangenperspectiefkangeven.

Erzijnopdit momenttweeconcreteproble-
menwaarweinitiarievenvoordemocratische
vernienwingaanmoetentoetsen:(s) demoei-
zamerelarierussenpolitiekenburgeren(2)het
gebrekaanyeneffecriefopenbaarbesruur.In we-
zenzijn beideproblemendoorbetKabinetge-
agendeerd,zij hetdatzenauwelijksinwissel-
werkingwordenbenaderd.Dit arrikelgaateerst

in opbeideproblemen,werktdezeverderuit,en
presenteertvervolgenseenaanralbouwstenen
vooreeneigeneneigenrijdssociaal-democrati-
scheinvulling vaneenvemieuwdedemocratie.

naRELATIE FOLITIEK EN EURGER

De‘Idoof’ russenpolitiekenburgerligt iedere
politicusin demoudhestorven.Maarwatis nu
precieshetprobleem?Politicologenproberenal
jarenhet‘ldoofdenken’terelativeren.Als alter-
natiefstellenzij diverseuitgewerkteconcepten
terbeschikkingwaarinhetprobleemwordttoe-
gespitst.DankzijJosdeBeusis heraanManin
ontieendeconceptvande ‘toeschouwersdemo-
cratie’inNederlandingevoerdgeraakrenmeer
recentmaaktdeVlamingMarkElchardusfurore
metzijn analysevande‘dramademocratie’.2De
componenrenzijn inmiddelsgenoegzaambe-
kend:partijenrepresenterennietlangereen
elecroraat;burgerskiezennietmeeTopbasisvan
eenindelingin socialekiasse;uitgebreideverkie-
zingsprogramma’szijn verdwenen;enderolvan
imagesenvanher imagovan(media)persoon-
lijkhedenin depolitiekneemrroe.

Kunnenwedirnogals‘nirdagingen’zien,an-
dereontwikkelingenzijn regelrechrebedreigin-
genvoorherdemocratischsysreem.Heronrstaan
vaneenIdassevanpoliriek-besruurlijkeprofes-
sionalsdieonderlingeendiversiteitvanfuncties
aanelkaardoorgevenengeenafspiegelingvor-
menvande kiezers;degroeiendeklooftussenher
feirelijkprocesvanbeleidsontwikkelingaande
enekantenpolitiekecommunicatieaandean-
derekant; endegroterolvandemediain hetma-
kenenbrekenvanpolitici beheerseninmiddels
deanalysevandeproblemenvanonzedemocra-
tischeinstituties.Sympromarischis hoede
‘halfwaardetijd’ vanpolitici steedskorterwordr.
Pier-Hem DonnerwasvoorNederlandevenleuk
alsanachronistischHaagscuriosumopkiassieke
herenfiersendaarnanog evenviademediacon-
structievandeleiderin decoulissen(c.q.alssouf-
fleurvande premier),maarlijkr nu indeogen
vandemediaalweerrehebbenafgedaan.Dehon-
gervandemedianaarnieuwegezichtenmet

nieuwestorylines enbanmars is onstilbaar,waraf-
breukdoeraandepolitiek-besruurlijkestabilireit.

In deanalyseskerendrieelementensteeds
weerterug:(s)de dichoromierussenpartijen
persoon,(2)de zargamde graterolvandemedia
en(3) demetafoorvanpoliriekalstheater.Deze
drieelemenrenhangenonderlingsrerksamen.
Terwijl herhuidigeparlemenrairesysreemeen
sleutelfunctieroekentaanpoliriekeparrijenwor-
den— ondermeetdoordemedia-aandacht—
personensteedsbelangrijker.Daarbijtrekkende
mediade sleurelpersonenalsherwareuirhun
politiekepartij.Demediarepresenrerendepali-
tieknierzozeermaarpresenterendeze.Omdar
bij presenratiealtijd speciflekeelemenrenwar-
denuirgelichrgaanpoliticihieropanriciperen.
Er is sprakevaneenpolitiek-mediaalcomplex
zondereenduidigeregisseurofdramarurg.

Veelvanderecenrevernieuwingsvaorstellen
zijn gebaseerdopbavensraandeanalyse.Maaris
direigenlijkwel eenzinnigebijdrageaandever-
nieuwingvandedemocratie?Waaramzaudede-
mocratieberergaanfunctionerenalsburgers
hunbesruurdersmeerdirectkunnenkiezen?De
voorstellenvooreendirectgekazenburge-
meesrer,voaryendistrictenstelselmet regionale
verregenwoordigers,of zelfsvoorbetkiezenvan
eennagbrederscalaaanbesruurders(bijv. de
vaarzitrervandeAlgemeneRekenkamer,de
voorzittervandewRR, devoorzirrersvandedi-
versereguleringsauroriteiren),moerenin ditver-
bandwardenbeaordeeld.Direcreverantwaor-
ding is betmorief:wanneerbesruurdersdirect
gekazenzijn zullenzij oakzelf verantwoording
moerenafleggen.Via demedia,wel teversraan.

Eenpaarjaargeledenwerdde dualiseringvan
de (gemeenre)poliriekingezeralsantwoordop
dv geslarenheidvandegemeentelijkeparlemen-
rairedemocrarie.Doorwergevendeenuitvoe-
rendemachrscherperregenoverelkaarreplaar-
senhoopremenopmeerdebar,geanimeerdedis-
cussiesin deraadenuireindelijkmeeropenbare,
breedbeleefdepoliriek.Vooralsnagheeftdedua-
liseringniergebrachrwarmenervanhadge-
hoopt.Enrerwiji degemeenrennagdrukdaende
zijn amdiedualiseringvormregeven,dientzich
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aiweerdevolgende‘oplassing’aan.Maardefi-
guurvandegekazonburgemeesrerpastnierbij
voorbaarin herdualebesrel.Bovendienvalt te
betxvijfelenof deslagkrachtvanhetlokaalbe-
smurgediendis bij eencollegedatwordtvoarge-
zerendooriemanddienietopbesruurlijkecrite-
ria isuitgezocht.

Ophernarionalefronthooptmenopherstel
vando bandmetdekiezerdoormeerregionale
verregenwoardigersin degekozenorganenop te
nemen.Deopdit gebiedbij uitstekdeskundige
LeidsepaliricoloagAndewegbopleirweliswaar
op tormijnoakafschafflngvanhetstelselvan
ovenredigeverregenwoardiging,maartypeertde
huidigeplannenvoareennieuwkiessrelselmet
districtencamponentals‘ondaardachr’.3Dit lijkr
terechrgeziondo enormeomvangvandedistric-
ton,diein goonenkelopzichrto vergelijkenzijn
methottypedistricrondatbijvaorbeeldbij do
Britten do aansprookbaarheidvanparlementari-
~rsvergraar.Tonaanzienvando voarstellenvoor
herdirect kiezenvanandere(nagminderbe-
kendo)besruurdorsis do vraagnagsteedsonbe-
antwoordin welkestaatskundigevisie zepassen
enhoezedo democrariehelpenverstorken.

at EFFEcTIvITEIT EN LEGITIMITEIT VAN
NET OPENEAARBEsTOUR

Hertweodoprableomwaaraando vorniouwings-
voarstoflenzoudenmoerenwardengeijkt, is hot
functionerenvanheropenbaarbesruur.Dobe-
staandepaliriekearrangomenrongaannagstork
uit vaneonscherpeschoidingrussenpolitieken
besruur.Hot‘leerstuk’vanherprimaatvando pa-

s6 liriekis hiervanhermeestuirgesprakenvoar-
beeld.Doafgelopenrwintigjaarhebbenzichop
hergebiodvanherbesruurechterbolangrijkever-
anderingenvoargodaanonorzijn ral vanmaat-
schappolijkeprablemendiezichslechrviadoze
schoidingvanpolitiekenbesruurlatenbenade-
ron.Hot‘governance-debar’legreonaanralvando
problomenvando besraandescheidingbloat4:

Hotuirvaerings-ofimplemenrarierekort:be-
bid kanwelviaeonpoliriekbesluirwarden
azugenomenmaardatbetekentnagnierdat

herauramatischkanwardenuirgevoerd.Do
problemenopdirgebiodmetdo vorniouwing
vanheronderwijsofdo zorgofbinnendo
ruimtelijkoordeningsprekenboekdelon.Her
studiehuis,do wachtiijsren,heropenhouden
vanherGroeneHart:do maarschappelijke
werkelijkhoidis weerbarstigennirvoering
kanniorwardenverordonneerd.Dir uirvae-
ringsrekorrandergraaftdo effecriviteitenle-
girimiroit vando besraandeinstiruries.
Herleerrekort:heropenbaarbosruurwordt
doargaansnagsteedsalseon‘cyclus’bona-
derd.Eersrbedenkjebeleid,danneomjo her
aanendanvoerjo heruir.Kenmorkondhior-
bij is do hardescheidingrussen(s)besruur-
lijke beleidsvoorberoiding,(2) herpalirioke
besluiren(3) besruurlijkouirvoering.Maar
dirveranderstoltvaakmoorkennisbij do
averheidron rijdo vando voorboreidingenbe-
sluirvormingdanin feire aanwezigis. In do
prakrijkblijkr do werkelijkheidrelkenmale
complexer(‘Beruwelijn’). Dooverheidkan
praberenamvia‘kennismanagemont’haar
kennisophermomentvanbesluirento verha-
gon.Eonanderebenaderingrichrzichophot
vorgroronvanherleervermogenvando aver-
heid.Nier incidenreel,maarpermanent.Daar
is eonanderearganisatiovarmvoornadig,
waarbijdo overheidvoelmoorinreractieheeft
metdo acrorendiezij proboertaanto sturen.
Dir vraagrdusameonandereorganisarievan
do besruurlijkepraktijk.
Herbegirimiroirstekart:her primaatvando
poliriekverondorsrelrdatdo vergadoringvan
gekozenpolitici zorgdraagrvoordo legiti-
mireirvanbesluiren.Maarinfeireavorsrijgon
problemenmaaralto vaakdo maarvaneon
gekozenterritoriaalbesruur(gemoenre,pro-
vincie,narionaloaverheid).Dangaangekozen
palitici/besruurdorsmetelkaarinconclaafen
komrherprimaatin do luchrto hangon.Dir is
zekerhergevalwanneeroakambrenareneon
belangrijkeral in dirprocesgaanspelen(zoals
bij do regionaleinrerbesruurlijkesamonwer-
king ofbij dovoorbereidingvanEuraposobe-
leidsbesluiron).

Ditzijn opzichgoonniouwobevindingon.Zo
staan vermeldin ioderbesruurskundighand-
book.Zezijn echterwelvanfundamentelobore-
kenisvoardo maniorwaaropwe do verniouwing
vando democratievarmgoven.Dir is destomoor
hergevalomdarorin werkelijkheidalral vanin-
formelo praktijkenbesraanwaarmeowordrgo-
probeerdamoplossingonvoarbovengenoemde
prabbementovinden.Diepraktijkenblaeienrus-
sendo instiruriosvando staar:russenoverheden
onderlingenrussensrarelijkeinstirutiesen
maarschappelijkearganisaties.

Hoezeerdergelijkeinformolebesruurlijk-
maatschappelijkearrangomentenoakmogen
bijdragenaando effecriviteitvanbesruur,zezijn
uirheraogpuntvanpohtiekebegirimiteitzeor
problemarisch.Vaakrijsr,wannoordorgohjkear-
rangemonronbruikbareoplossingenhebbenop-
geleverd,do vraag:‘wardoenwemetdo democra-
tischgekozonon?’Herzalnierzomaarwarden
roegogovonmaarin do werkelijkheidvanvan-
daagwardendo Kamer,do ProvincialeStatenof
do Raadvaaknieralsmachrscentrummaarals
probloemgozien.Heris amdieredendringend
noodzakelijkamdo discussieaverdomocrari-
schevorniouwingmetdo roekamstvanher
openbaarbesmurinverbandtobrengen.

Oakdo srakehaldersdiebij dergelijkeprocos-
sonberrokkonzijn, kennenaverigonshunlogin-
mireirsproblemen.In do bebevingvanveelbur-
gersdienenmiliougroepen,verregenwoordigers
vanbepaaldosecraren,consumenronofomwo-
nendenweliswaarbeleidsbesluitonmodeto dra-
gon— maarwiezirrenerindozeclubs?Enna-
menswie onaanwiewordtverantwoordingaf-
gelegd?Dergelijkevragenwardenrerechrgo-
stold.Dopoliriekmoorhierkaderstellenderegols
voaropsrellen.

tIE MAAT5cHAFFELIJRE UITDAGING

AAN DEMOcRATIscH EE5TUUR

Naarmijn waarnemingwordr in herhuidigede-
bar nierdojuisroprableemstollinggofarmu-
beerd.Dodiscussieaverdemocrarischever-
niouwinglijkr zelfeonproductvanherpolitiek-

mediaalcomplex.Zerichr zich opherkiezonvan
do poppotjesmaarlogrgoonrolatiemet dobe-
sraandebesruurlijkopraktijk.Aando andere
kantgaardo discussieoverdo vorniouwingvan
do overheidprimairovereffocrivitoit onnier
avervorniouwingvando demacratie.

Dovorniouwingvando democratischoinsti-
runesmootmijnsinzionsniorwardengozachr
in do bewogingvanparrijonnaarporsanon.Bij
sammigevernieuwingsvaarstollonlijkr, zoals
Trampaleerderstolde,do definirievanhotpro-
bloomanduidolijkofonrbreektdo prabboomsrel-
ling zelfs.5Dohuidigevoarstollenzijn vaaknior
good daardachtonhergeheeloverziondkanzo-
kerniergosprakenwardenover eoncansisrento
verniouwingvando domocratischoinstiruties.
Daarnaastsluirenzeslechraanopeonpaarwe-
zenlijkeverandoringonin do samonlevingen
biedenzedo sociaal-domocrariewoinig mogo-
lijkhedon amhaarolgenideeoverdemacrarie
niouwoinhaudto geven.

Waris danheralternatiof?Vooropgesreld:do-
mocrarischeverniouwingis gooneenvoudige
zaak.Randiedervoarstolclusrertrenslarreweer
eonandorensemblevandeskundigen,ovorwo-
gingonenprooccupatios.Neomherverwijt van
papulismedatWourerBos tendeelviol roen
dozevaorzichtigenigorwijfol nineaverdo aard
enrichtingvanherEuraposoproject.In do dis-
cussieaverEuraposeoenwordingwordrdemo-
cranetraditioneelverbondenmetoconamischo
eenwording.Daarbijwordr doordo spocialisten
vaakveranderstelddatdo ecanamischeeonwor-
dingop normijado politiokeeenwordingvoart
zalbrengon.

Bas respecreerdedozeregelnier.Maarhoevor 17

moot do sociaal-democratiegaanbij hotdoenvan
concessiesophergebiedvando constirurionele
varmgevingvaneondemocratischEuropa?Moot
do sociaal-demacratioakkaardgaanmeteon
Convonrieindiendozewezenlijkedemocrari-
schevorworvenhodonnerugdraait?Datis narnur-
lijk eongehoolandorediscussiedando vraaghae
do dualisoringon do gekozenburgemeosterzich
ranelkaarverhouden,ofhoe(elementonvan)eon
districrenstolsolzoudenkunnonwardeningo-
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voord.Dodiscussieoverdo arganisatievando
rijksdienstis weoreonandereenstaRtvoaralin
hertokenvaneffectivireirennaalrverdoling.

Wekrijgenpasniouwzichnop do discussie
averdemacrarischeverniouwingwanneerwe
diein rermenvaneonmaarschappelijkeuirda-
gingaando democratiebegrijpen.Dankando
kwaliteit (ofhervermeendegebrokhieraan)van
dobosraandeanangemonnonnaderwardenbe-
paald.In dieredeneringkijkje eersrnaardo
hisrarischgegrooideinstiruties.Donaaorlogse
poliniek-besruurlijkearrangementonwarongo-
baseerdop eonaantalinstirurioneleprincipes
zoalscampotinierussenherkenbareparnijon,
scheidingvanmachren,eonanafhankolijkopers
eneonprofossianelebureaucratie.Centraalin do
palitiekoinnegratiestanddo naniostaat.

Doorvoleaureursis gewezenopherfeltdat
dirpalirieke‘regime’do afgelapenhonderdjaar
op ronminstotweeonnwikkelingenborusrro..6Teneersrewasdo ocanamiegronendeelsnaria-
naalgearganiseerd,wardo ontwikkelingvan
(narianalo)vorzargingsstarenmogelijkmaakre.
En nontweodewaroncultureleinregratieenpoli-
riekeinrograriemetelkaarverbonden.Bij ons
wasdo verzuilingeoninstirurioneleprakrijkdie
do identificatievanburgerszowol metdo elgon
groopalsmendo snaanmogelijkmaakte.Dologin-
mireireneffectiviteitvando besraandeinsniru-
tieswerdonzozowol ecanomischalsculrureol
ondersteund.Dozerugwindis nuweggevallen.
Economischeprocessenzijn rransnationaalgo-
arganisoerdenoakdo cultureleidentificatieis
nior langerauramarischgerichtophernationale
niveauenkanniermakkelijk moorviapolitieke

iS partijonwardengeorganiseerd.
Taravormaarvanrampis oakdo soeverel-

nireirvando nanionalopolitiokeinstirutiesuir-
gehold.Eris sprakovaneongeperforeerdesoove-
roiniroir: do nationalesnaarhooftsomsbevoegd-
hedonafgesnaanenheoftsamsdomwegaansru-
ringsmachringeboen.GeelhoedtypeerdeNedor-
landaljarengeledenalseon‘semi-soevereino
sraan’vanwegedo afdrachrvanbevoogdheden
aanEuropa,enop ralvangebiedenwardenrhans
bindendenormengesreld,zonderdannationale

parlemenrendaaraannopaszijngokamen.7Als
domocratischbesruurheractiefvormgevenvan
do samonlevingdoorenvoorburgersinhoudr,
danligr in dir ‘weglekkon’vanaurorineireon
groatprobleem.

Bovensraandeleidr roteonaanschorpingvan
do probloemsrelling.In do eersreplaansdient
trausnationaliseringnunochochrondordeelvan
herdebaraverdo roekomsrvando democrarieno
gaanvormon.Dir berekentdatoverdemocratie
altijdEurapeosmoorwardengedachr:Europais
eonbelangrijkeaanzertarinkaderingvando
transnarionalisoringvando sad~ienloving.In
hoeverreis do Convenriedaneonbevredigend
anrwaard?5In do tweedeplaarszoudenwedo
voorliggende— procedurele— voorstellenmoo-
tennoorsenophuncuirureloberekenisenophun
berekenisvoordo verniouwingvando politieko
gemeenschap.

DEMOcRATIE ALs vORMGEvEN
AAN POLITIERE GEMEENscHAP

Eonalternatievobenadoringvandemocratischo
verniouwingstartmetdo opgaveniouwoboneke-
nistogevenaando politieko gemeenschap.Do-
macratiois lernorlijkbesruurdoorburgers.Maar
dirverondersteltdatweelkaaralsburgersvan
eongemeonschapherkonnenenerkennon.Do
Brirsepaliriok-socialogenDavidHold enAn-
thonyMcGrowhebbengewezenophenfeir dan
onsdenkenoverpaliniekeinstirutiesdo afge-
loponhonderdjaarstorkis uirgegaanvaneon
vasrsnaande,en rerrinariaalgebondonnonevan
poliriekegemeonschap.S

Diegemeenschapkon bijnawardenvet-
ondersteld.Datis nu niorlangermogelijk.Dat
berekentdatwevernieuwingsvaarsrellonvoor
do democrarienadrukkelijkoakophun capa-
cireitvoarpoliriekoinregratiemoeronnoenson.
Datgeldninhenbijzandervoorherbesruurvan
onzostoden.Mondialiseringberokonttenslotte
niendatdo gebourtonissenzichsteedsverder
weg afspelon.Inregondool.Dogratestedenzijn
in kanenijd gemandialisoerd.Honlign danoak
voardo handamdo discussieaverdomocrati-

scheverniouwingdirectmetdozeniouwowerke-
lijkheid inverbandnobrengon.

Doafgelopenjaronis geprobeordammoor
raadsledenuir do diverseernischegemoenschap-
pento rokruteren.Somsmensucces,samsmet
dramatischegevalgen(denkbijvoarbeoldaando
incidonronin do Haagsolokalopolitiek). Oakis
geprobeerdamdo ‘leidors’ vando gemeenschap-
penmooraanhenbesruurvando stadto binden.
Dir blijkr niereonvoudigY’DocuirureloHoofis
groaton do socialisatiecapaciteitvanheropen-
baarbosruurschietvoaralsuogrekort. Maarmis-
schienwil do overhoiddirproceswel noveelver-
snellenenheefthendomwegmoortijd nodig.

Eongokozenburgomoosterwaarapnu zago-
hamerdwordr,draagtnaarmijn ideenierdirect
bij aando vorstovigingvando politioke gomoon-
schapin eongomandialiseerdoNederlandso
samonleving.Warwenodighebbonis eonvor-
niouwingdieeonveelfljnmazigorpoliriekobe-
trokkenheidmogelijkmaakt.Diepoliriok-bo-
sruurlijkebetrokkonheidlaarontwikkelendie
veel directorbij dobelevingsweroldvanburgers
aansluin,dieheiptamaanalle burgerszichtbaar
to makendatpoliriekonbosruurdaadwerkelijk
eonverschilkunnenmakon,danburgerszelfac-
niefmookunnonenmootenhelpenaando vorm-
govingvando samonleving,endie oaknageons
do kweokvijverscrulertvoartalentvoarandere
funcriesverdoropineonpoliniok-besruurlijk
leven.

VAN DEMOcRATLscHESTAAT

NAAR DEMocRATIsdHE SAMENLEVING

Daarmoobelandenwebij ‘acniverendburger-
schap’,ofwarin do Engeisnaligediscussie‘empo-
weredparticipatorygovernance’hoer.11Din per-
spoctiefopdemocratischevorniouwinglaando
procedurelologicavando ropresontatiovearga-
non relariefongemaeid.Herrichtzichveelmoor
op do uirworkingvanniouwevarmonvanbur-
gerbesruurin aanvullingopherparlementaire
systeem.Hot geeftdo burgermoormachrover
domeinenwaardozezeifstorkbij bonrokkenis.
HenveronderstelteonideevanNedorlandalseon

republiekvanburgersdiein principozichzelfre-
gerenenrichtzichnadruldrolijkopburger-
schapsvorming,oakbij niouweNedorlanders.
Dir sysnoemzouop do volgendeprinciposkun-
nonwardengobaseerd:

s. democratiebenekent:burgersrogoronbur-
gers.Maarburgerswardenniongoboronmaar
gemaakt.Goofmensonprimairinvlaedop do
inhaudvanbeleidon do capacitoitvoarbur-
gerschapzalgroolon.

2. demacratischeverniouwingmoorniordo pro-
blemenondordo kaassnolpoplosson.Demo-
cranischeverniouwingmoononherbesruurlijk
vermogenvando samenlevingverstorken.

3. demacratischeverniouwingmoonrekoning
haudenmetherbesnaandecultureelplura-
lisme.Proboerburgersbij gemeenschappo-
lijko activineirontobetrokkendiedo zorgvoar
do primairoculturolegemeenschapaversrij-
gon.

4. domocranischeverniouwingdientnowarden
gorelareerdaanIrwaliteitvando samenleving;
aansocialosamonhang,aando mogolijkheid
amralennento onrplooienenaananderlinge
solidariteit.

5. do verstorkingvando relatierussenpolitiek
enburgeris gediondbij subsidiaritoit:pro-
beernierabscencraalto regelenmaarsnelka-
dotswaarbinnenlagereoverhedonenburgers
decennraalon in samenspraakoplassingen
kunnenuirwerken.

6. herparlomentis enblijft do haeksreenvando
poliniek.Dodemocratischeverniouwingrichr
zichprimairop do democratisoringvando
samenleving.

Eonaanraleerdorouirgangspuntenblijft hierbij
anvorkortgehandhaafd.1kdonkdaarbijaanoor-
dergeformubeordo,in wezonrepublikeins-de-
macratischosrandpuntonals:
7. goonmachrzondornegonmachn:eonsterke

parlemontairodemocratiedurftmachr‘wegto
zetnon’inapartoinstirutiesdiebonerin snaat
zijn ammachnigoorganisatiosto contraloron
oncortigeron.Uiroraardmetinachrneming
vanherprincipovansubsidiariteit.
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8. iederomachnsuiroefeningverondersteltvet-
antwoardingaverheruiroefenonvandie
machr.Dangeldrbijvoarbeeldoakvoarroe-
zichthoudendoarganen.Oaktoezichthauders
behoovenroezicht.

Dozeprinciposbehoevonwelonigeroolichting.
Roprosonnariovodemacranieis geintroduceerdals
varmvandemocratischbesruntop eonschaaldie
direcredomocranischebesluinvarmingniormoor
magolijkmaakto.Maarveelbeshuitvormingis
veolno storkgoconcentreerdgeraakn.Als heram
besruurlijkeredenonwenselijkwordrgeachram
gobruikersengroepenbij douirvaoringrobe-
rrokken,danligr juisthiereonbelangrijkaankuo-
pingspunrvoarvotniouwingvando democranie,
nier in herkiezenvananderebesruurders.

Datverondersteltwol eonculruuramslag,
wanrjo magenkuntnion verwachrendatberrak-
kenenvarmonvanburgorbosruurin ~n keerran
eonsuccosmaken.In diezinbesnaanburgers
nierbij vaarbaar:doorgoodevoarwaardenno
scheppencrofurjo burgers.Heraansluitingzoo-
kenbij vraagsruldrenwaarinburgersgeinneres-
seerdzijn, biedrhiermogehjkhoden.To donken
vaInaando sfeervando zorg,henonderwijsof do
voiligheidsproblomatiekin buurten.

Dooracriverendburgorschaptakenburgers
bettakkenenkunnenzij hunoigoncamperennies
inzerron.Maaraando anderekantwardenzeoak
doolgenaorvando dilemma’svanher besruren.
Eonwijkbijeenkamsrkanbijvoarbeolddobe-
vaegdheidkrijgen amdo prioriteironvandopall-
rio in herbotreffendedistrict (mode)no bepalen.
Palitieonjusritiezullonvorvalgensveranrwoor-

20 dingmoerenafleggen,waarambijvoorboeldbe-
paaldedrugspanden‘nu nagniorgoslaronzijn’.
Maarorkanoakbogriponrsraanwannoerwordn
uirgelogdwarwel is gedaanenhoemenrachdo
komendeperiadeeonaplassingdenkrtovinden.
Doormenwebsiresrosulnarenmenanderedistric-
ronno vergolijkenwerkreondergelijkepraktijk
acriverendenmabiliserend.Hervertrauwenvan
do burgerinhenopenbaarbesruurloapt zonion
moorpassiefviaeonno kiezenpersoan,maarac-
niofviapatricipatiein varmonvanburgerbesruur.

Demacratischevotniouwingwordnaldusoak
verbandenmothervormgevenvanverannwoor-
ding,machrenrogonmachrenmendo kwalirein
vanhervrije debardataanbosluironvoorafgaar.
Democrarischeverniouwingnemenwedo maar
doornatedenkenhoezij kanbijdragonaanher
voorkomonvanschaalvergratingin henonder-
wijs, schooluinvalenonveilighoid.Zeraakrgo-
kappoldaanheroplassenvandringendemaar-
schappelijkovraagsrukkenenmothervorgranon
vanheroplossondvermogenvanburgersgoza-
rnenlijk.

tEN socIAAL-DEMOGRATIscHEvIsIt
OP DEMOGRATIscHEVERNIEUWING

Dosaciaal-domocratiemoorinher debaraverdo-
mocrarischoverniouwingvormen(culruurpali-
rieke)inhoudmetolkaargaanvorbinden.Nu is
links culrureelnalefinhermulticultureledebar,
eratistischinherdebaraveroverheidenburger,
enmuisstilin hendebaroverdo rookomsrvando
averheid.

Dointroductievanprakrijkenvanacriverend
burgorschapkanbijdragenaaneonanderevisie
opdemocratischovemiouwing.Honmaaknher
magelijkvormeninhoudmenolkaarno verbin-
denonis bovendienroepasbaarophenvornien-
wonvanherbesruurvandieveldenwaarzich
(oakin do belevingvando burgers)grateproblo-
menmanifesreren.Acriverendburgerschappast
in eonbeleidamburgersweermeetmachrto go-
vonaverhunelgenontwikkeling,zij hendatsaci-
aal-democrarondaaraltijd aanraezullenvaegen
dandiroakveel vando averheidvraagt.Om oigen
voranrwoordelijkheidwaarto kunnenmakenis
(tochweor)beleidnodig.

Do sociaal-domocraniewordnhaar‘eratisri-
scho’of sraatsgerichtohoudingdoorvolennage-
dragon.Maaraltovaakwaszij ormeetgospirsr
opomdingenvoar mensendanamzedoor
monsonto (lanen)regelon.Maaraltovaakwaszo
bovendienmoormetdo organisatievando over-
heiddanmetdo organisanievandomaarschappij
bezig.Moenhierniorookbijdo sociaal-democra-
tie eonkuopam?Goofmensenmeetbesruurlijke

verantwoordolijkheid,goofzeinvloedopherbe-
bidentreknierallesnaarjeroe.Denkvorderna-
drukkelijknaaverbosruurin rormonvansamen-
workingscanstrucniesrussonburger,besruurder
enprofessional;zongdandozeelkaatopenkun-
nonbenaderenonvoarkamzopapulisme.

Datherinnortaando tradiniewaaruitdo sad-
aal-domocratieop dirrerreinweldegelijkkan
putton.Zeheeftdemocratiein hotverledennien
alleenpaliniok,maaroakmaarschappelijkgoin-
terprereerd.Aando onekantviaidenlnaverdo
sociaal-oconomischOvoorwaardenvoar dema-
cranischburgerschap;averdo vergroningvando
raegankelijkheidvandievoorzioningonenher
bewakenvankwaliteit ondiversiteir;enhervet-
groronvando magelijkhodenvoarzelfanrplaai-
ing.Aando anderekantviado gedachnevaneon
‘socialedemocratie’,waarinburgersmoordirect
moozoudenmoerenkunnenprarenoverdobe-
sluirvormingophunwork, in hunbuurr ofmet
betrekitingtarhunondetwijs.

Democratieis in diesociaal-democratische
zinaltijd al bezienalseonculrureolprojectwaar-
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