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Het kan verkeren: najaren van terughoudendheid staat de toekomst van de democratie hoog
op de politieke agenda. Het initiatiefligt ditkeer
niet bij progressieve partijen maarbij een centrum-rechts kabinet. Her afgelopen halfjaar
brachthet kabinethoofdllijnennotities over een
sterker parlement en de direct gekozenburgemeesrer, eneen actieprogramma Andere overheid
uir. Bij mondevan Thorn de Graafbepleirhet kabinet meer directe invloed van de burger op de
keuzevan bestuurders en eenoverheid die mmdervoorschrijften zich meerricht op hetstellen
vankaders voor actieveburgers.
Devernieuwingsinitiatieven zijn meerdan
het wisselgeld voor de deelname van D 66 aan het
kabinet. Op de achrergrond speeltde zorg om de
relatierussen politiek en burger,kiezer en gekozenen.Die zorg wordt ookbinnen de sociaaldemocratiegedeeld. Volgens het laatsteJaarboek
voor hetdemocratisch socialisme Politiekeparrijen
op drift staat het tradinonele partijsrelsel ‘zwaar
op de tochf.’ Binnen PvdA-kringen wordt onderkend dather steeds lastiger is om de ‘schakelfunctie’ vanpolirieke partijen russen samenleving en
staatvia politieke partijen vorm tegeven. Maar
echt scherpe antwoordenworden nier gegeven.
Integendeel, bang om (weer eens) hetlabel
van ‘regentenpartij’opgeplakr te krijgen draalt
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de PvdAmet haar standpunt over de direct gekozen burgemeesrer. Ook in de Europese discussie
weifeltde parrij: hettraditionele pro-integrariestandpunt wankelt in hetlicht van de onzekere
toekomst die Nederland in Europees verband te
wachten sraat. De discussie over de Europese
Conventie, toch zonder twijfel ~n van de groorste nirdagingenop democratisch gebiedvan dit
moment, wordt metweinig scherpte en inrensiteit gevoerd, maar tegelijkerrijd is de partij wel
voor eenraadplegendreferendum over deze
Conventie.
Ophet gebied van democrarische vernieuwingis de sociaal-democrarie niet alleen het initiatiefkwijr, zeonrbeerr op dit moment domweg
een eigen visie. Dat is poliriekongelukkig en inrellectueel teleurstellend. De vraag rijst ofereen
eigentijdse benadering denkbaar is waarinjuist
wel een aantalvan de kernpunrenvan een sociaal-democrarische visie op democratieen overheid naarvorenkan worden gebracht en dieook
de maatschappelijke discussie over een thema zo
fundamenreel als de toekomst van de democrarie
meer diepgang en perspectiefkangeven.
Er zijnop dit moment twee concrete problemen waar weinitiarieven voor democratische
vernienwingaan moeten toetsen: (s) demoeizame relarie russenpolitiek en burger en (2) het
gebrek aan yen effecrief openbaarbesruur. In wezen zijn beide problemen door bet Kabinet geagendeerd, zij het dat ze nauwelijks in wisselwerkingworden benaderd. Dit arrikel gaateerst

nieuwe story lines en ban mars is onstilbaar, war afbreuk doer aan de politiek-besruurlijke stabilireit.
In de analyses keren drie elementen steeds
weer terug: (s) de dichoromie russen partij en
persoon, (2) de zarg amde grate rolvan de media
en (3) de metafoorvan poliriek als theater. Deze
drie elemenren hangen onderling srerksamen.
na RELATIE FOLITIEK EN EURGER
Terwijl her huidige parlemenraire sysreemeen
De ‘Idoof’russen politiek enburger ligt iedere
sleutelfunctie roekent aan polirieke parrijen worpoliticus in de moudhestorven. Maarwat is nu
den — ondermeet door de media-aandacht —
precieshet probleem? Politicologen proberen al
personen steeds belangrijker. Daarbij trekken de
jarenhet ‘ldoofdenken’ terelativeren. Als altermedia de sleurelpersonen als herware uir hun
natiefstellen zij diverse uitgewerkte concepten
politieke partij. De mediarepresenreren de paliter beschikking waarinhet probleem wordt toe- tieknier zozeermaar presenteren deze. Omdar
gespitst. Dankzij Jos de Beus is her aan Manin
bij presenratie altijd specifleke elemenren warontieende conceptvan de ‘toeschouwersdemoden uirgelichr gaan politicihierop anriciperen.
cratie’ in Nederland ingevoerd geraakren meer
Er is sprake van een politiek-mediaalcomplex
recent maakt de Vlaming Mark Elchardus furore
zondereenduidige regisseur ofdramarurg.
2 De
met zijn analyse van de ‘dramademocratie’.
Veel van de recenre vernieuwingsvaorstellen
componenren zijn inmiddels genoegzaam bezijn
gebaseerd op bavensraande analyse. Maar is
kend: partijen representerenniet langer een
elecroraat; burgers kiezen niet meeT op basis van dir eigenlijkwel eenzinnige bijdrage aan de vereen indeling in sociale kiasse;uitgebreide verkie- nieuwing van de democratie? Waaram zaude dezingsprogramma’s zijn verdwenen;en de rol van mocratie berergaan functioneren als burgers
hun besruurdersmeer directkunnen kiezen? De
images en vanher imago van (media)persoonvoorstellen voor een direct gekazen burgelijkheden in de politiek neemr roe.
Kunnen we dir nog als ‘nirdagingen’ zien, an- meesrer, voar yen districtenstelsel met regionale
dere ontwikkelingen zijn regelrechre bedreigin- verregenwoordigers, of zelfsvoor betkiezen van
gen voorher democratisch sysreem. Heronrstaan een nagbreder scala aan besruurders (bijv. de
vaarzitrer van de Algemene Rekenkamer, de
van een Idasse vanpoliriek-besruurlijkeprofessionals die onderling een diversiteit van functies voorzitter van de wRR, de voorzirrersvan de diverse reguleringsauroriteiren), moeren in ditveraan elkaar doorgeven en geen afspiegeling vormen vande kiezers; de groeiende klooftussen her bandwarden beaordeeld. Direcre verantwaording is bet morief: wanneerbesruurders direct
feirelijkproces vanbeleidsontwikkeling aan de
gekazen zijn zullen zij oak zelf verantwoording
enekant en politieke communicatie aan de andere kant; en de grote rolvan de media in het ma- moeren afleggen. Via demedia, wel te versraan.
Een paar jaar geleden werd de dualiseringvan
ken en breken vanpolitici beheersen inmiddels
de analyse van de problemenvan onze democra- de (gemeenre)poliriekingezerals antwoord op
dv geslarenheid van de gemeentelijke parlementischeinstituties. Sympromarisch is hoe de
raire democrarie. Door wergevendeen uitvoe‘halfwaardetijd’ vanpolitici steeds korter wordr.
rende machr scherper regenover elkaar re plaarPier-Hem Donner was voor Nederland evenleuk
sen hoopre men op meerdebar, geanimeerde disals anachronistisch Haags curiosum op kiassieke
herenfiers en daarna nog even viade mediacon- cussies in de raad en uireindelijk meer openbare,
structie van de leider in de coulissen (c.q. als souf- breed beleefde poliriek.Vooralsnag heeft de dualisering nier gebrachr war men ervanhad gefleurvan de premier), maar lijkr nu in de ogen
van de media alweer rehebben afgedaan. Dehon- hoopt. En rerwiji de gemeenren nagdruk daende
zijn am die dualisering vorm re geven, dient zich
gervan de media naar nieuwe gezichten met
in op beide problemen, werktdeze verderuit, en
presenteert vervolgenseen aanral bouwstenen
voor een eigen en eigenrijds sociaal-democratische invulling van een vemieuwde democratie.
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aiweer de volgende ‘oplassing’ aan. Maar de figuur van de gekazon burgemeesrer past nier bij
voorbaar in her duale besrel. Bovendien valt te
betxvijfelenof de slagkrachtvan hetlokaal besmur gediend is bij eencollege datwordt voargezeren door iemand die niet op besruurlijkecriteria is uitgezocht.
Opher narionale front hoopt men op herstel
van do band met de kiezer door meer regionale
verregenwoardigers in de gekozen organen op te
nemen. De op dit gebied bij uitstek deskundige
Leidse paliricoloagAndewegbopleirweliswaar
op tormijn oak afschafflng vanhet stelsel van
ovenredige verregenwoardiging, maar typeert de
huidige plannen voar een nieuw kiessrelsel met
3 Dit lijkr
districtencamponent als ‘ondaardachr’.
terechr gezion do enorme omvang van de districton, die in goon enkel opzichr to vergelijken zijn
met hot type districrondat bijvaorbeeld bij do
Britten do aansprookbaarheidvan parlementari~rs vergraar. Ton aanzien van do voarstellen voor
her direct kiezen van andere (nag minder bekendo) besruurdors is do vraag nag steeds onbeantwoord in welke staatskundige visie ze passen
en hoe ze do democrarie helpen verstorken.
at EFFEcTIvITEIT EN LEGITIMITEIT VAN
NET OPENEAAR BEsTOUR

s6

Her tweodo prableom waaraan do vorniouwingsvoarstoflen zouden moeren warden geijkt, is hot
functioneren van her openbaar besruur. Do bestaande palirieke arrangomenron gaan nag stork
uit van eon scherpe schoiding russen politieken
besruur. Hot ‘leerstuk’ van her primaat van do paliriekis hiervan her meest uirgespraken voarbeeld. Do afgelopen rwintigjaarhebben zich op
her gebiodvan her besruur echter bolangrijkeveranderingen voargodaan on orzijn ral van maatschappolijke prablemen die zich slechr viadoze
schoiding van politiek enbesruur laten benaderon. Hot ‘governance-debar’ legr eon aanral van do
problomenvan do besraande scheiding bloat4:
Hot uirvaerings- ofimplemenrarierekort: bebid kan welvia eon poliriekbesluir warden
azugenomen maar dat betekent nag nier dat
sI/o
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her auramatisch kan warden uirgevoerd. Do
problemen op dir gebiod met do vorniouwing
van her onderwijs ofdo zorgofbinnen do
ruimtelijko ordening spreken boekdelon. Her
studiehuis, do wachtiijsren, her openhouden
van her Groene Hart: do maarschappelijke
werkelijkhoid is weerbarstig en nirvoering
kan niorwarden verordonneerd. Dir uirvaeringsrekorr andergraaft do effecriviteit en legirimiroit vando besraande instiruries.
Her leerrekort: her openbaar bosruurwordt
doargaans nag steeds als eon ‘cyclus’bonaderd. Eersrbedenk je beleid, dan neomjo her
aan en danvoerjo her uir. Kenmorkond hiorbij is do harde scheiding russen (s) besruurlijke beleidsvoorberoiding, (2) her palirioke
besluir en (3) besruurlijko uirvoering. Maar
dirveranderstolt vaak moorkennisbij do
averheid ron rijdo van do voorboreiding en besluirvorming dan in feire aanwezig is. In do
prakrijkblijkr do werkelijkheid relkenmale
complexer (‘Beruwelijn’). Dooverheid kan
praberen am via ‘kennismanagemont’ haar
kennis op her moment van besluiren to verhagon. Eon andere benadering richr zich op hot
vorgroron van her leervermogen van do averheid. Nier incidenreel, maar permanent. Daar
is eon anderearganisatiovarm voor nadig,
waarbij do overheid voel moor inreractie heeft
met do acroren die zij proboert aan to sturen.
Dir vraagr dus am eon andereorganisarie van
do besruurlijke praktijk.
Her begirimiroirstekart:her primaat van do
poliriekverondorsrelr dat do vergadoringvan
gekozen politici zorgdraagrvoor do legitimireir van besluiren. Maar in feire avorsrijgon
problemen maar al to vaak do maar van eon

gekozen territoriaalbesruur (gemoenre, provincie, narionalo averheid). Dan gaan gekozen
palitici/besruurdors met elkaar in conclaaf en
komr her primaat in do luchr to hangon. Dir is
zekerher geval wanneer oak ambrenareneon
belangrijke ral in dirproces gaan spelen (zoals
bij do regionale inrerbesruurlijke samonwerking ofbij do voorbereiding van Euraposo beleidsbesluiron).
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mediaal complex. Ze richr zich op her kiezon van
Ditzijn op zich goon niouwobevindingon. Zo
do poppotjes maarlogr goon rolatiemet do bestaanvermeld in ioderbesruurskundig handsraande besruurlijko praktijk. Aan do andere
book. Zezijn echterwel van fundamentelo borekenisvoar do manior waaropwe do verniouwing kant gaar do discussie over do vorniouwing van
do overheid primair over effocrivitoit on nier
van do democratie varmgoven. Dir is des tomoor
aver vorniouwingvan do demacratie.
her geval omdarorin werkelijkheid alral van inDovorniouwing van do democratischo instiformelo praktijkenbesraan waarmeo wordr gorunes
moot mijns inzions nior warden gozachr
probeerd am oplossingonvoar bovengenoemde
prabbemen tovinden. Die praktijken blaeien rus- in do bewoging van parrijon naar porsanon. Bij
sammige vernieuwingsvaarstollon lijkr, zoals
sen do instirurios van do staar: russenoverheden
Tramp al eerder stolde, do definirie van hot proonderling en russen srarelijke instiruties en
bloom anduidolijk ofonrbreekt do prabboomsrelmaarschappelijke arganisaties.
ling zelfs.5 Do huidige voarstollen zijn vaak nior
Hoezeer dergelijke informole besruurlijkgood daardacht on her geheeloverziond kan zomaatschappelijke arrangomenten oak mogen
ker nier gospraken warden over eon cansisrento
bijdragen aan do effecriviteit vanbesruur, ze zijn
verniouwing van do domocratischo instiruties.
uir her aogpunt van pohtieke begirimiteit zeor
problemarisch. Vaak rijsr, wannoordorgohjke ar- Daarnaast sluiren ze slechr aan op eon paar werangemonron bruikbare oplossingen hebben op- zenlijke verandoringon in do samonleving en
geleverd, do vraag: ‘wardoen we met do democra- bieden ze do sociaal-domocrarie woinig mogolijkhedon amhaar olgen idee over demacrarie
tisch gekozonon?’ Herzal nier zomaar warden
niouwo inhaud to geven.
roegogovon maar in do werkelijkheidvan vanWar is dan her alternatiof? Vooropgesreld: dodaag warden do Kamer, do Provinciale Staten of
mocrarische
verniouwing is goon eenvoudige
do Raad vaak nier als machrscentrum maar als
zaak. Rand ieder voarstol clusrert renslarre weer
probloem gozien. Her is amdie reden dringend
eon andor ensemble van deskundigen, ovorwonoodzakelijk am do discussie averdomocrarigingon en prooccupatios. Neomher verwijt van
sche vorniouwingmet do roekamst van her
papulisme dat Wourer Bos ten deel viol roen
openbaar besmur in verband to brengen.
doze vaorzichtig enigo rwijfol nine aver do aard
Oak do srakehalders die bij dergelijke procosson berrokkon zijn, kennen averigons hun login- en richting van her Euraposo project. In do discussie aver Eurapose oenwording wordr demomireirsproblemen. In do bebevingvan veel burgers dienen miliougroepen, verregenwoordigers crane traditioneel verbonden met oconamischo
eenwording. Daarbij wordr door do spocialisten
van bepaaldo secraren, consumenron ofomwonenden weliswaar beleidsbesluiton mode to dra- vaak verandersteld dat do ecanamische eonwordingop normija do politiokeeenwording voart
gon — maarwie zirren erin doze clubs? En nazal brengon.
menswie on aan wiewordt verantwoording afBas respecreerde doze regel nier. Maarhoe vor
gelegd? Dergelijkevragen warden rerechrgostold. Do poliriek moorhier kaderstellende regols moot do sociaal-democratie gaan bij hot doen van
concessies op her gebied van do constirurionele
voar opsrellen.
varmgeving van eon democratischEuropa? Moot
do sociaal-demacratio akkaard gaan met eon
tIE MAAT5cHAFFELIJRE UITDAGING
Convonrieindien doze wezenlijke democrariAAN DEMOcRATIscH EE5TUUR
sche vorworvenhodon nerugdraait? Dat is narnurNaarmijn waarneming wordr in her huidige de- lijk eon gehool andore discussie dan do vraaghae
do dualisoring on do gekozen burgemeoster zich
bar nier do juisro prableemstolling gofarmuran elkaarverhouden, ofhoe (elementon van) eon
beerd. Do discussie aver democrarische verdistricrenstolsol zouden kunnon wardeningoniouwing lijkr zelfeon product vanher politieksI/n
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voord. Do discussie overdo arganisatievan do
rijksdienst is weor eon andere en staRt voaral in
her tokenvan effectivireir en naalrverdoling.
We krijgen pasniouw zichnop do discussie
averdemacrarische verniouwingwanneerwe
die in rermenvan eon maarschappelijke uirdaging aan do democratie begrijpen. Dankan do
kwaliteit (ofher vermeende gebrokhieraan) van
do bosraande anangemonnon nader warden bepaald.In dieredenering kijkje eersr naardo
hisrarisch gegrooide instiruties. Do naaorlogse
poliniek-besruurlijke arrangementonwaron gobaseerd op eon aantal instirurionele principes

zoals campotinie russenherkenbare parnijon,
scheidingvan machren, eonanafhankolijko pers
en eon profossianele bureaucratie. Centraal in do
palitieko innegratie stand do naniostaat.

Doorvole aureurs is gewezen op her felt dat
dir palirieke ‘regime’ do afgelapen honderdjaar
6
op ronminsto twee onnwikkelingen borusrro..
Ten eersre was do ocanamie gronendeels narianaal gearganiseerd, war do ontwikkelingvan
(narianalo) vorzargingsstaren mogelijk maakre.
En non tweode waron culturele inregratie en polirieke inrograrie met elkaarverbonden. Bij ons
was do verzuiling eoninstirurionele prakrijk die
do identificatievan burgers zowol met do elgon
groop als men do snaan mogelijk maakte. Do loginmireir en effectiviteit van do besraande insniruties werdon zo zowol ecanomisch als culrureol

iS

parlemenren daaraan no pas zijngokamen.7 Als
domocratisch besruurher actiefvormgevenvan
do samonlevingdoor en voor burgers inhoudr,
dan ligr in dir ‘weglekkon’ van aurorineir eon
groat probleem.
Bovensraandeleidr rot eon aanschorpingvan
do probloemsrelling. In do eersreplaans dient
trausnationaliseringnu noch ochr ondordeelvan
herdebar aver do roekomsr van do democrarie no
gaan vormon. Dir berekentdat over democratie
altijdEurapeos moorwarden gedachr: Europais
eonbelangrijke aanzer tar inkadering van do
transnarionalisoring van do sad~ienloving. In
hoeverre is do Convenrie dan eonbevredigend
anrwaard?5 In do tweede plaars zouden we do
voorliggende — procedurele — voorstellen mooten noorsenop hun cuirureloberekenis en op hun
berekenis voor do verniouwing van do politieko
gemeenschap.
DEMOcRATIE ALs vORMGEvEN
AAN POLITIERE GEMEENscHAP

Eon alternatievobenadoring van democratischo
verniouwing start met do opgave niouwo bonekenis togeven aan do politieko gemeenschap. Domacratiois lernorlijkbesruur doorburgers. Maar
dirveronderstelt dat we elkaar als burgers van
eon gemeonschap herkonnen en erkennon. Do
Brirse paliriok-socialogen DavidHold enAnthony McGrow hebben gewezen op hen feir dan
ondersteund. Doze rugwind is nu weggevallen.
ons denken overpalinieke instiruties do afgeEconomische processen zijn rransnationaal golopon honderd jaar stork is uirgegaan van eon
arganisoerd en oak do culturele identificatie is
vasrsnaande, en rerrinariaal gebondon none van
nior langer auramarischgericht op her nationale
polirieke gemeonschap.S
niveau enkan niermakkelijk moor viapolitieke
Die gemeenschap kon bijna wardenvetpartijon warden georganiseerd.
Tar avormaar van ramp is oak do soeverelondersteld. Dat is nu niorlangermogelijk. Dat
berekent dat we vernieuwingsvaarsrellon voor
nireirvan do nanionalopolitioke instiruties uirgehold. Eris sprako van eon geperforeerde soove- do democrarie nadrukkelijk oak op hun caparoiniroir: do nationale snaar hooft soms bevoegd- cireitvoar polirieko inregratie moeron noenson.
hedon afgesnaan en heoft sams domweg aan sru- Datgeldn in hen bijzandervoor her besruur van
ringsmachr ingeboen. Geelhoed typeerde Nedor- onzo stoden. Mondialisering berokonttenslotte
nien dat do gebourtonissen zich steeds verder
land aljaren geleden als eon ‘semi-soevereino
weg afspelon. Inregondool. Do grate stedenzijn
sraan’vanwege do afdrachrvan bevoogdheden
aan Europa, en op ralvan gebiedenwarden rhans in kane nijd gemandialisoerd. Honlign dan oak
voar do hand am do discussie aver domocratibindende normen gesreld, zonderdan nationale
sI/c,
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sche verniouwing direct met doze niouwo werkelijkheid in verband no brengon.
Do afgelopenjaron is geprobeord am moor
raadsleden uir do diverse ernische gemoenschappen to rokruteren. Soms men succes, sams met
dramatische gevalgen (denkbijvoarbeold aan do
incidonron in do Haagsolokalo politiek). Oakis
geprobeerdam do ‘leidors’ van do gemeenschappenmoor aan henbesruur van do stad to binden.
Dir blijkr nier eonvoudigY’ Do cuirurelo Hoofis
groaton do socialisatiecapaciteit vanher openbaarbosruur schiet voaralsuog rekort. Maarmisschien wil do overhoid dirproces wel no veel versnellen en heefthen domweg moor tijd nodig.
Eon gokozen burgomooster waarap nu za gohamerd wordr, draagt naar mijn idee nier direct
bij aan do vorstoviging van do politioke gomoonschap in eongomandialiseerdo Nederlandso
samonleving. War we nodig hebbon is eon vorniouwing die eon veelfljnmazigor polirieko betrokkenheid mogelijkmaakt. Die poliriok-bosruurlijke betrokkonheid laar ontwikkelen die
veel directorbij do belevingsweroldvan burgers
aansluin, die heipt am aan alle burgers zichtbaar
to makendat poliriek on bosruur daadwerkelijk
eon verschil kunnen makon, dan burgers zelf acniefmoo kunnon en mooten helpen aan do vormgoving van do samonleving, en die oak nag eons
do kweokvijvers crulert voar talent voar andere
funcriesverdorop in eon poliniok-besruurlijk
leven.
VAN

DEMOcRATLscHE

STAAT

NAAR DEMocRATIsdHE SAMENLEVING

Daarmoo belanden we bij ‘acniverendburgerschap’, ofwar in do Engeisnalige discussie‘empoweredparticipatory governance’ hoer.11 Din perspoctiefop democratische vorniouwing laan do
procedurelo logicavan do ropresontatiove arganon relarief ongemaeid. Her richt zich veel moor
op do uirworkingvan niouwe varmon van burgerbesruur in aanvullingop her parlementaire
systeem.Hot geeft do burger moor machr over
domeinen waar doze zeif stork bij bonrokken is.
Henveronderstelt eon idee van Nedorland als eon
sI/o
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republiek van burgers die in principo zichzelfregeren en richt zichnadruldrolijk op burgerschapsvorming, oak bij niouwe Nedorlanders.
Dir sysnoem zou op do volgende principos kunnon warden gobaseerd:
s. democratie benekent: burgers rogoron burgers. Maarburgers warden nion goboron maar
gemaakt. Goof mensonprimair invlaed op do
inhaud vanbeleid on do capacitoit voar burgerschap zal groolon.
2. demacratische verniouwing moor nior do problemenondor do kaassnolp oplosson. Democranische verniouwing moonon her besruurlijk
vermogenvan do samenlevingverstorken.
3. demacratische verniouwing moon rekoning
hauden met her besnaande cultureel pluralisme. Proboerburgers bij gemeenschappolijko activineiron tobetrokken die do zorg voar
do primairo culturole gemeenschap aversrijgon.
4. domocranische verniouwing dient no warden
gorelareerd aan Irwaliteitvan do samenleving;
aan socialo samonhang, aan do mogolijkheid
am ralennen to onrplooien en aan anderlinge
solidariteit.
5. do verstorking van do relatie russenpolitiek
enburger is gediond bij subsidiaritoit: probeer nier abs cencraalto regelen maar snelkadots waarbinnen lagere overhedon en burgers
decennraal on in samenspraak oplassingen
kunnen uirwerken.
6. her parloment is enblijft do haeksreenvan do
poliniek. Do democratische verniouwing richr
zich primair op do democratisoring van do
samenleving.
Eon aanral eerdorouirgangspunten blijft hierbij
anvorkort gehandhaafd. 1k donk daarbij aan oorder geformubeordo,in wezon republikeins-demacratischo srandpunton als:
7. goon machr zondor negonmachn: eon sterke
parlemontairo democratie durftmachr ‘weg to
zetnon’ in aparto instiruties dieboner in snaat
zijn am machnigo organisatios to contraloron
on cortigeron. Uiroraard met inachrneming
van her principovan subsidiariteit.
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8. iedero machnsuiroefeningveronderstelt vet-

antwoarding averher uiroefenon van die
machr. Dangeldr bijvoarbeeldoak voar roezichthoudendo arganen. Oak toezichthauders
behooven roezicht.
Doze principos behoevon wel onige roolichting.
Roprosonnariovo demacranie is geintroduceerd als
varm van democratisch besruntop eon schaal die
direcre domocranische besluinvarming nior moor
magolijk maakto. Maarveel beshuitvorming is

veol no stork goconcentreerd geraakn. Als her am
besruurlijkeredenon wenselijk wordrgeachr am
gobruikers en groepen bij do uirvaoring roberrokken, dan ligr juist hier eon belangrijkaankuopingspunr voar votniouwing van do democranie,
nier in her kiezen van andere besruurders.
Datverondersteltwol eon culruuramslag,
wanrjo mag en kunt nion verwachren datberrakkenen varmon van burgorbosruur in ~n keer ran
eon succos maken. In die zin besnaan burgers
nier bij vaarbaar: door goode voarwaarden no

scheppen crofurjo burgers. Heraansluiting zooken bij vraagsruldrenwaarin burgers geinneresseerd zijn, biedrhier mogehjkhoden.To donken
vaIn aan do sfeer van do zorg, hen onderwijs of do
voiligheidsproblomatiek in buurten.

tEN socIAAL-DEMOGRATIscHE vIsIt
OP DEMOGRATIscHE VERNIEUWING
Do saciaal-domocratie moor in her debar aver domocrarischo verniouwingvorm en (culruurpali-

rieke) inhoud met olkaar gaanvorbinden. Nu is
links culrureelnalef in her multiculturele debar,
eratistisch in her debar aver overheid en burger,

en muisstil in hen debar over do rookomsr van do
averheid.
Do introductie vanprakrijken van acriverend
burgorschap kan bijdragen aan eon andere visie
op democratischo vemiouwing. Hon maakn her
magelijk vorm en inhoud men olkaar no verbin-

Dooracriverend burgorschap taken burgers
bettakken en kunnen zij hun oigon camperennies
inzerron. Maaraan do anderekant warden ze oak

den on is bovendien roepasbaar op hen vornienwon van herbesruur van die velden waar zich
(oak in do belevingvan do burgers) grate problo-

doolgenaor van do dilemma’svan her besruren.
Eon wijkbijeenkamsrkan bijvoarbeold do be-

men manifesreren. Acriverendburgerschap past
in eon beleid am burgers weer meet machr to govon aver hun elgen ontwikkeling, zij hen dat saciaal-democraron daar altijd aan rae zullenvaegen
dan diroak veel van do averheid vraagt. Om oigen

vaegdheidkrijgen amdo prioriteironvan do pall-
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Demacratischevotniouwingwordn aldus oak
verbanden mothervormgeven van verannwoording, machr en rogonmachren mendo kwalirein
van hervrije debar dat aan bosluiron voorafgaar.
Democrarische verniouwingnemen we do maar
door nate denkenhoe zij kan bijdragon aan her
voorkomon van schaalvergrating in henonderwijs, schooluinval en onveilighoid. Ze raakrgokappold aanher oplassenvan dringende maarschappelijkovraagsrukken en mother vorgranon
vanher oplossond vermogen van burgersgozarnenlijk.

rio in her botreffende district (mode) no bepalen.
Palitie onjusritie zullon vorvalgens veranrwoording moeren afleggen, waaram bijvoorboeld bepaalde drugspanden ‘nu nag nior goslaron zijn’.
Maaror kan oak bogrip onrsraan wannoerwordn
uirgelogd war wel is gedaan en hoe menrach do

komende periade eon aplassing denkr to vinden.
Doormen websires rosulnaren men andere distric-

ron no vergolijkenwerkr eon dergelijkepraktijk
acriverend en mabiliserend. Hervertrauwen van
do burger in hen openbaar besruurloapt zo nion
moor passiefvia eon no kiezen persoan, maar acniofvia patricipatie in varmon van burgerbesruur.
sI/v
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voranrwoordelijkheidwaar to kunnen maken is
(tochweor) beleid nodig.
Do sociaal-domocraniewordn haar ‘eratisrischo’of sraatsgerichto houding door volen nagedragon. Maar alto vaak was zij or meetgospirsr
opom dingenvoar mensen dan am zedoor
monson to (lanen) regelon.Maar alto vaakwas zo
bovendien moor met do organisatie van do overheid dan met do organisanie van do maarschappij
bezig. Moenhierniorookbij do sociaal-democratie eon kuop am? Goofmensen meetbesruurlijke
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verantwoordolijkheid,goof ze invloed op her bebid en trek nier alles naarje roe. Denk vordernadrukkelijkna averbosruur in rormon van samenworkingscanstrucnies russon burger, besruurder
en professional; zong dan doze elkaat open kunnon benaderen on voarkam zo papulisme.
Dat herinnort aan do tradinie waaruit do sadaal-domocratie op dirrerrein wel degelijk kan
putton. Ze heeft democratie in hot verleden nien

alleen paliniok,maar oak maarschappelijkgointerprereerd. Aan do one kant via idenln aver do
sociaal-oconomischO voorwaarden voar demacranisch burgerschap; aver do vergroning van do
raegankelijkheid van dievoorzioningon enher
bewaken van kwaliteit on diversiteir; enher vetgroronvan do magelijkhodenvoar zelfanrplaaiing. Aando andere kantvia do gedachne van eon
‘sociale democratie’, waarin burgers moor direct
moo zoudenmoeren kunnen praren over do besluirvorming op hun work, in hun buurr ofmet

betrekiting tarhun ondetwijs.
Democratie is in die sociaal-democratische
zin altijd al bezien als eon culrureol projectwaar-

bij do bosluinvorming gorelareerd wordn san do
kwaliteit van do samenleving; aan saciale samen~
hang; aan do mogelijkhoid am ralonron to antploaion en aan onderlinge salidariteit. Dovraag
is ofdoze traditie binnen do sociasi-demactatie
nier kan warden benur voor her farmuleren van
eoneigenrijds annwoordop do verniouwingsininiarievon zoals die van her kabiner. In doze bonadoting wardr do kwalireit van do democratie be12:
oordoeld aan do hand van drie criteria
a her aanral menson dat aan besluirvarming
kan deolnomen;
b her aanral damoinen van do samenleving dan
aan via demacrarische bosluirvatming wardt
besruurd ofbijgesruurd; we moeron domocratie, men andere woorden, weor moervaudig leton inrorprororen; en
c do kwaliteit van her vrijo debar (‘doliberanie’)
op basis waarvan besluiten warden gonomon.
In anze samenloving hoart demacrarie moor to
zijn dan do wil van do meerderheid.
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