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i . 

Klachten over de verrotting van de parlementaire politiek zijn zo oud als de 
parlementaire politiek zelf (1). De spanning tossen pretentie en realiteit is er 
steeds geweest. Bijna honderd jaar geleden deed de liberale rechtsgeleerde 
J.T. Buys in de volgende bewoordingen zijn beklag: 

"Men late zich door de schijnbaar groote deelneming aan de verkiezingen 
niet op een dwaalspoor leiden: de onverschilligheid voor het politieke le
ven heeft ook hier te lande breede vertakkingen, en het aantal personen, 
die, onze eindelooze politieke twisten moede, zich schouderophalend te
rugtrekken, groeit met den dag aan". 

Deze woorden werden aan het papier toevertrouwd in december 1888 en ge
drukt in het januari-nummer van De Gids van 1889, het jaar van de 'Cente-
naire' van de Franse Revolutie. Het kiezerscorps was bij gelegenheid van de 
Grondwetsherziening van twee jaar tevoren verdubbeld, maar Buys zag 
duidelijk nog geen stralende parlementaire toekomst gloren. De kern van zijn 
klacht moet ons verdacht tekend voorkomen: er is een kloof gegroeid tussen 
de kijk van de burgers op hun eigen besognes en de visie van de politici. De 
burger wenst tastbare zaken goed of beter geregeld te zien, terwijl 'Den 
Haag' zich onledig houdt met 'eindelooze politieke twisten'. 

Men kan aan Buys' klachten schouderophalend voorbijgaan. Er zijn al
tijd wel zwartkijkers en brompotten in het land. Er is ook een subtielere 
waardering mogetijk: dit soort kritiek is misschien een nodig en nuttig ele
ment in een parlementaire staat. Poütici hebben nu eenmaal de neiging in een 
eigen wereldje rond te draaien en het is daarom goed als in de inteUectuele 
randgebieden van de parlementaire poütiek regelmatig de noodklok wordt 
geluid. Dergeüjke kritiek is dus geen symptoom van ziekte maar eerder van 
gezondheid. Dat mag zo zijn maar het zou dwaas zijn om de kritiek op het 
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functioneren van het parlementaire stelsel dMrom niet serieus te nemen. In
tegendeel: als niemand de kritiek meer ernstig neemt houdt zij juist daardoor 
op een symptoom van gezondheid te zijn. 

Laat ik, om de gedachten te bepalen en niet geheel willekeurig, twee 
typen kritiek onderscheiden die in de afgelopen eeuw een rol hebten ge
speeld in de discussie over de levensvatbaarheid van de parlementaire rege
ringsvorm. Ik noem ze de Marxistische en de Weteriaanse. In navolging 
van Marx hebben vele sociaüstische kritici gesteld dat het parlementaire 
stelsel behept is met een 'vitium originis': de spütsing van het historische 
individu in bourgeois en citoyen ; of, na de invoering van het algemeen 
kiesrecht: in proletaire en citoyen . Als 'bourgeois' en proletariër zijn de 
mensen onderworpen aan de bünde dynamiek van de wereldmarkt, en daar
door wordt hun bestaan als burger/citoyen een efemere aangelegenheid. Zo
lang de staat, met hoeveel interessante modificaties ook, de kapitalistische 
produktieverhoudingen büjft helpen reproduceren, kan de parlementaire 
democratie nooit meer doen dan de uitwassen van het economischs stelsel 
beteugelen of elimineren. De economische onmondigheid en de fundamen
tele sociale en culturele knechting van de meerderheid van de bevolking blij
ven echter bestaan, om de eenvoudige reden dat de oorzaken ervan geen 
onderwerp van poütieke besluitvorming uitmaken. De parlementaire demo
cratie is dus een gehalveerde democratie. En omdat de dominante politieke 
vertogen zich sedert de Franse Revolutie uitdrukken in termen van het 'alge
meen belang' moet dit wel leiden tot het doen van onvervulbare beloften 
door de politici, en vervolgens tot cynisme en corruptie om de kloof tussen 
pretentie en werkeüjkheid tegelijkertijd open te houden en op te vullen. 

De Weteriaanse kritiek gaat andere wegen. Uitgangspunt is daarin de 
samenhang tussen massa-politiek, bureaucratisering en de professionalise
ring van de poütiek. Ten gevolge van de bureaucratisering van het gehele 
maatschappelijke leven gaan zowel de markt als de poütiek steeds verder op 
in administratie. In de politiek is de individuele burger van de eerste plaats 
verdrongen door de partij, terwijl de partijen onderhevig waren aan Robert 
Michels' "ijzeren wet van de oiigarchisering". Het resultaat was dat de poli
tiek het domein werd van een betrekkelijk gesloten kaste van beroepspolitici. 
Weter komt tot een rmnimaüstische kijk op de parlementaire democratie: de 
gewone burger rest nog slechts het lezen der kranten, het applaudiseren bij 
vergaderingen en de periodieke gang naar de stembus. Toch kan men Weter 
of Michels geen berustend cynisme verwijten. De openbare controle en de 
verkiezingen hadden volgens hen wel degelijk waarde: grotesk wantestuur 
kon worden tegengegaan en incompetente leiders konden naar huis worden 
gestuurd. Volgens Michels "wird nur ein klarer und nicht umflorter Einblick 
in die oligarchischen Gefahren der Demokratie diese Gefahren zwar nicht 
verhindern, ater doch vermindern können". 

Dit beperkte optimisme werd enkele decennia later door Joseph 
Schumpeter nog verder ondergraven. Handhaving van de elementaire bur-



gerlijke vrijheden en de periodieke concurrentie tussen tenminste twee poli
tieke partijen bij algemene verkiezingen waren volgens hem de minimale 
voorwaarden voor de democratie. Na lezing van Schumpeter's 'Capitalism, 
Socialism and Democracy' moet men echter vaststeüen dat deze voorwaar
den wel zeer minimaal zijn. De politieke (partij)eütes domineren het parle
mentaire spel praktisch volledig; Schumpeter vergeüjkt de eütes met onder
nemers die hun waar met reclame-technieken aan de mens brengen, en hij 
legt een dermate grote nadruk op de irrationaliteit en manipuleerbaarheid van 
de massa dat de competitie tossen de politieke partijen een zuiver ritueel ka
rakter lijkt te krijgen. Het tijdstip van publicatie -1942 - zal aan Schumpe-
ter's minimalisme niet weemd zijn geweest Als de extremen van het Na
zisme en het Stalinisme maar vermeden konden worden, was er al veel ge
wonnen. 

Na de Tweede Wereldoorlog leek de Weteriaanse visie het veld te te-
heersen, maar dan in een optimistische toonzetting. De gestaag stijgende 
welvaart en het uitblijven van majeure crises gaven voedsel aan de gedachte 
dat het einde van de grote ideologische tegenstellingen op handen was, en in 
dat licht was Weber's diagnose van administratie annex openbare controle 
gemakkelijk te zien als de definitieve oplossing van de problemen. In de 
marge bromden wel enkele mopperpotten over apathie en gebrek aan partici
patie maar hun gebrom werd met gemak overstemd door het geroezemoes 
van de nieuwe glimmende huishoudelijke apparatuur en het geknetter van 
benzinemotoren, 

De kritiek van de New Left in de jaren zestig greep in hoofdzaak terug op 
het Marxistische schema, maar tevatte ook elementen die, zo ze al historisch 
plaatsbaar waren, eerder in de anarchistische traditie thuishoorden. En de 
democratische idealen van de New Left pasten in zekere zin ook in de repu
blikeins-Aristotelische traditie waarin de burger die 'slechts' particuliere te-
langen najoeg geen 'citoyen' in de volle zin des woords kon zijn. Intussen 
stoelde de gehele politiek van de bewegingen van de jaren zestig op een 
uitermate klassiek-socialistische vooronderstelling: de ontwikkeling van de 
produktieve krachten was nu zover voortgeschreden dat de 'objectieve 
voorwaarden' voor opheffing van knechting en uitbuiting meer dan ooit 
gegeven waren. Deze premisse werd feiteüjk gedeeld door zeer uiteenlopen
de groeperingen: de sociaal-democratische bouwmeesters van de verzor
gingsstaat, de democratiseringstewegingen, en de 'dialectische pessimisten' 
van de Frankfurter Schule. Wat de Nieuw-Linkse critici onderscheidde van 
de sociaal-democraten was een haast exclusieve nadruk op het manipulatieve 
en formele karakter van de bestaande vertegenwoordigende instellingen: 
deze waren niet meer dan de schone schijn die het 'wezenlijk' repressieve 
karakter van de staat verhulden. 

De jaren zestig eindigden ergens omstreeks 1975. Daarna werd iedereen 
ingehaald door de economische wereldcrisis en de New Left ook nog eens 
door het Stalinisme. Ter rechterzijde werd bovendien een geluid hoorbaar 
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dat lange tijd afwezig geweest was (althans in respectatele kringen): de these 
dat de maatschappelijke problemen niet veroorzaakt zouden worden door te 
weinig democratie maar juist door een tevéél aan democratie: niet de sfeer 
van de politiek maar de sfeer van de markt is het fundament van de persoon-
üjke vrijheid. Niet de Aristotelische burger maar Benjamin Constant's "ü-
terté des modernes" moet het uitgangspunt zijn. Democratisering en 
bureaucratisering zijn twee kanten van dezelfde médaüle. Deregulering en 
privatisering moeten in de plaats treden van herverdeling en planning. 

I I . 

Geert Mak en Paul Kuypers beginnen hun essay over de verwording van 
onze parlementaire zeden met verhalen, 'mythen' over de maatschappij die 
steeds terugkeren in de dageüjkse vertelsels van de 'man in the street'. Eén 
van die verhalen gaat over 'the rot at the top'; het is 'de mythe over de 
kwaadaardigheid van de regerende elites'. Mak en Kuypers spreken van een 
mythe, maar al lezend kreeg ik de indruk dat déze mythe voor hen een hoger 
realiteitsgehalte had dan de andere door hen genoemde stereotype verhalen. 
Het eerste gedeelte van hun essay is feiteüjk één langgerekte aanklacht tegen 
de verrotting in de top van de Nederlandse poütiek. Een requisitoir dat bo
vendien sappig en geestig wordt opgediend. 'Indeed, there is something 
rotten in the state of Holland', denkt de lezer als hij deel I uit heeft 

Bij nader inzien heeft de mythe over de verrotting aan de top iets verra-
derlijks. Dat btijkt zodra we de vraag stellen in welke van de hierboven ge
noemde tradities van kritiek op de parlementaire democratie dit type verhalen 
thuishoort Het antwoord is helaas: in allemaal. Normvervaging, corruptie 
en schijnconcurrentie zijn verschijnselen die pas betekenis krijgen door de 
samenhang waarin ze geplaatst worden. Daaraan kan vervolgens een diag
nose en - wie weet - een therapie ontleend worden. Het maakt wel iets uit of 
de ontsporingen aan de top geweten worden aan de onmacht van de staat in 
een economische wereldcrisis, aan de overwoekering van de politiek door 
het bureaucratisch bestuur, aan een gebrek aan poütieke participatie of aan 
een gebrek aan particuliere markt-wijheicL Het verhaal over de verrotting als 
zodanig houdt het midden tossen richtingloos gekanker en een politiek oor
deel. Daarom is het zo alomtegenwoordig en zo populair. 

De schrijvers hebten dit volgens mij onvoldoende doordacht Dat leidt 
een enkele keer tot een twijfelachtige diagnose. Wat bijvoorbeeld te denken 
van de volgende opmerking: "Als minister Deetnjan verantwoordetijk was 
geweest voor - pakweg - de distributie van Limburgse vlaaien over de di
verse Hema-filialen in Nederland en hij had er daar net zo'n potje van ge
maakt als in zijn huidige functie zou hij er zonder enige twijfel uitgevlogen 
zijn" (p. 20). Na kennisname van de verzamelde werken van Mr. Pieter 
Lakeman ten ik daar niet zo zeker van. De auteurs reproduceren hier de neo-

90 



liberale mythe 'dat zulke dingen in het tedrijfsleven niet voorkomen', terwijl 
zij zelf elders refereren aan Den Uyl's stelling dat juist op de grensvlakken 
tussen het openbaar bestuur en de particuliere sector de meest dubieuze mal
versaties plaatsvinden. Het gevaar van de Hema-vlaaien-diagnose is dat déze 
probleemstelling de oplossing als vanzelf suggereert: privatisering. Ik neem 
niet aan dat de auteurs dat zo bedoeld hebben, maar toch. 

Het tweede deel van het essay van Mak en Kuypers bevat de kem van 
hun betoog. De auteurs wijzen allereerst op economische schaalvergroting 
en internationalisering, vervolgens op ingrijpende technologische vernieu
wingen, en daarna op de professionalisering van de politiek. De politieke 
elites zijn losgeraakt van hun achterban (de zuilen, het bedrijfsleven, de 
vakteweging) en de bureaucratische norm van de 'procedurele legitimatie' is 
in de plaats getreden van de inhoudelijke rechtvaardigingen die 'woeger' in 
de grote ideologieën werden gevonden. Begrippen als 'bevolking' en 'bur
gers' hebten geen politieke betekenis meer. Poütiek is nog slechts theater en 
representatie. Het enige dat overblijft is een beroep op persoontijk moralis
me. De auteurs stellen dan de waag of het politieke oordeel nog ergens op 
gebaseerd kan zijn en pleiten voor een politieke deugdenleer. Na een rond
gang waarbij onder meer Machiaveüi, Marx, Nietzsche en Hatermas wor
den aangedaan, is hun conclusie negatief: er is geen duidelijk fundament 
voor een weloverwogen politiek oordeel meer te vinden. 

In het derde deel geven Mak en Kuypers eerst een analyse van de 'mythe 
van de individualisering'. Dit is het sterkste gedeelte van het boek. Een be
grip als individualisering, stellen de auteurs, "is ... helemaal niet zo on
schuldig. Van een, voor bepaalde terreinen geldende, sociologische analyse 
is het een algemeen appèl geworden op de modale Nederlander: zo zien jultie 
eruit, zo is jullie gedrag, en zo gaan wij, bestuurders, daarop reageren. Het 
is zoals Foucault het uitdrukt: 'Je bestuurt de mensen via de produktie van 
waarheden'" (p. 103). Deze analyse maakt het de schrijvers mogelijk de 
ideologische schema's van grote poütieke partijen te zien als 'parabels' die 
zowel de poütici zelf als de gewone mensen het gevoel moeten geven dat ze 
een 'beeld' zien: het CDA 'ziet' individualisering als vereenzaming en on
verantwoordelijkheid en pleit voor de 'goede gemeenschap'. De VVD 'ziet' 
individuaüsering als markt-vrijheid en propageert de 'triomferende burger'. 
De PvdA 'ziet' bevrijding uit de banden van zuü en gezin en voert het 'ge-
emancipeerde' individu in het vaandel. De auteurs spreken tenslotte met 
enige sympathie over de denkbeelden van Robert Reich (Tales of a New 
America , 1987): diens nieuwe parabel van 'nuchtere betrokkenheid' en 
'verlicht eigenbelang' zou in de jaren negentig in de plaats (kunnen? moe
ten?) treden van 'het kortzichtige eigenbelang van de jaren tachtig'. 

In het laatste hoofdstuk wordt echter ook nog een geheel ander perspec
tief naar voren gebracht: de parabel van de chaos, oftewel 'het loslaten van 
iedere parabel'; van 'onderop', langs de dominante circuits heen, worden 
alternatieve vormen van produktie en cultuur tot stand gebracht Een zachte 
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chaos waar de politici niets mee kunnen omdat deze chaos niet in termen van 
teleid te vatten is. Maar daarnaast of daartegenover signaleren de auteurs een 
'macro-chaos': de economische en culturele internationalisering van Neder
land. Dat leidt tot verdere uitholling van de democratische controle en het ri
sico van legitimiteitscrises is dan ook groot Die crises kunnen zich op vele 
manieren uiten: "in protestbewegingen op straat, in steeds meer zwarte of 
grijze circuits, in een toename van een Le Pen-achtige nationalisme, in een 
onverschilügheid ten opzichte van iedere vorm van participatie" (p. 116). 
Het professionele politieke circuit mist zowel de aansluiting met de micro-
chaos als die met de macro-chaos. 

De schrijvers weten vervolgens echter de voor de hand liggende pessi
mistische conclusie op een verrassende wijze te omzeilen. Hun analyse, 
zeggen zij zelf, klinkt tragischer dan het in werkelijkheid is: 

"In een tijd waarin de maatschappelijke instituties aan een fundamentele 
crisis onderhevig zijn, kan het moeilijk anders. De momenten waarin de 
deelnemers aan het sociale leven stilzwijgend en vanzelfsprekend dezelf
de normen en waarden erkennen, worden steeds zeldzamer. Voorlopig 
zal er dus een grote afstand blijven tussen de politiek en de cultuur van 
de chaos. Ook de ethiek, waarin het in dit boekje uiteindelijk allemaal om 
gaat, kan in een dergelijke situatie niet tot ontwikkeling komen. Daarvoor 
ontbreekt de basis. En waar aansluiting met het leven ontbreekt, bestaat 
alleen de macht" (p. 117). 

Intussen zullen nieuwe levenswijzen 'langs eindeloze transformaties' het 
poütieke bestel veranderen. De erosie van de politieke moraal zal niet wor
den gestuit door een appèl 'van buiten af op 'Den Haag', maar het herstel 
daarvan zal zich onderhuids voltrekken. Hoe het allemaal zal gaan, is onze
ker. Maar, concluderen Mak en Kuypers: 

'Wat we wel weten is dat de erosie van de politieke zeden zijn grenzen 
nadert, en dat een nieuwe waarheid en een nieuwe moraal zich in de 
chaos van improvisatie en overleven beginnen af te tekenen" (p. 119). 

De vraag 'wie regeert wie, en met welk recht?' die van 1840 tot 1940 boven 
Europa hing, is volgens de auteurs vervangen door de waag 'hoe kunnen 
we overleven'. En dat niet aüeen materieel maar ook poütiek en cultureel. 
Het gaat "om het voortbestaan van het menselijk zelfrespect" schrijven de 
auteurs in de slotregel van hun boek. 

I I I . 

Bc vind het essay van Mak en Kuypers stimulerend. Het geeft te denken, en 
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dat is winst in een situatie waarin het grootste deel van de Nederlandse jour
nalisten een onderdeel van het partij-politieke circuit dreigt te worden. Toch 
denk ik dat hun analyse niet klopt; empirisch niet en theoretisch niet Ik zal 
mijn kritiek in een aantal punten formuleren: 

1. De auteurs vlechten elementen uit de Marxistische en de Weteriaanse 
traditie willekeurig dooreen. Zonder dit ooit met zoveel woorden te zeggen, 
hellen ze over naar de Weteriaanse traditie. Dit leidt tot een onderschatting 
van de reële verschillen tussen de grote politieke blokken; hadden zij de so
ciaal-economische politiek expücieter behandeld, dan zouden ze misschien 
voorzichtiger zijn geweest De tendens tot gelijkvormingheid is een tendens 
en geen voldongen feit Bovendien heeft de huidige crisis ook een omge
keerde tendens op gang gebracht: de problematiek van sociaal-economische 
organisatie en verdeling wordt aangescherpt De tegensteüing tussen een 
vervaagd socialisme en de neo-literale markt-ideologie is reëel en betreft 
poütieke keuzen die de (eerlijke, redelijke) verdeling van materiële levens
kansen direkt raken. Het poütieke oordeel op dit terrein kan nooit louter 
technisch zijn en is dit in de regel ook niet, alle technocratische pretenties ten 
spijt. Uit de morele slijtage van de grote politieke ideologieën volgt niet dat 
de links-rechts tegenstelling in de politiek nog slechts een semiotische 
kwestie is (vgl. ook de opmerkingen van Lolle Nauta hierover in het vorige 
nummer van dit blad). Deze tegenstelüng is, hoe verhuld ook, een morele: 
sommigen vinden dat een deel van de bevolking eenvoudig kan worden af
geschreven, anderen zijn daar tegen. 

2. Het is niet zo dat de waag 'wie regeert wie en met welk recht' van 
1840 tot 1940 boven Europa hing. Al in 1848 stelde John Stuart Mill in zijn 
'Principles of Political Economy' dat deze waag in snel tempo van de eerste 
plaats verdrongen werd door de waag tot welke maatschappelijke terreinen 
de bevoegdheid van de staat zich moest uitstrekken. Die vraag heeft meer 
dan een eeuw lang het poütieke debat tossen socialisme en überalisme te-
heerst. Als de auteurs de onmacht van de nationale politici, die beklemd zit
ten tussen internationalisatie en sociale fragmentatie, als feit poneren, zien zij 
wederom een tendens voor een voldongen feit aan. De organisatorische ca
paciteit van de nationale staten is, zeker in Noord-West-Europa, nog steeds 
enorm. De waag wat er met dit vermogen gaat geteuren is een politieke, die 
het 'overleven' waarover de schrijvers in hun slotzin spreken, direkt raakt 
Hier dreigen zij in een neo-literale kuil te vallen die zij niet zelf gegraven 
hebten: een overdreven nadruk op de onmacht van de nationale politiek 
geeft gemakkelijk voedsel aan de dromen van privatisering en deregulering 
ter rechterzijde. De verwijzing naar allerlei initiatieven van onderop is op 
zichzelf juist maar kan gemakkeüjk een ander probleem aan het zicht ont
trekken: hoe zal het gaan met die groepen en individuen die er niet in slagen 
zichzelf te organiseren en die niet zelfstandig kunnen overleven in de jungle 
van de Turbo-maatschappij? 

3. Ik vind het jammer dat de schrijvers het probleem van de ethiek zo al-

93 



gemeen bespreken en dit niet koppelen aan specifieke kwesties. Met name 
geldt dit voor de verhouding tussen ministeriële verantwoordelijkheid en 
bureaucratische corruptie. De auteurs hebten getij k als zij zeggen dat herstel 
van de ministeriële verantwoordelijkheid sec gemakkelijk tot een louter 
symbolische operatie kan verworden. Maar de wijze waarop het hele pro
bleem in de conclusies van hun essay buiten de orde wordt verklaard, is te 
gemakkelijk. De staatsbureaucratie is een technische machine (Weber) die 
kan functioneren krachtens een bepaald arbeidsethos van de ambtenaren 
(ook Weter!!!). Dit laatste is niet zonder betekenis. Verantwoordelijkheid, 
het idee dat het 'ondanks alles toch maar beter is je werk goed te doen dan 
het slecht te doen', de 'eer van de professional' zijn essentiële ingrediënten 
van een redelijk functionerende bureaucratie. Er is volgens mij een weder
kerig verband tussen de bestendigheid van dit arbeidsethos en de handha
ving van minimale normen van verantwoordelijkheid aan de top. Merkwaar
dig genoeg is een tepaalde mate van praktische ethiek hier een onmiddellijke 
voorwaarde voor technische efficiency en probleem-oplossend vermogen. 
We bevinden ons in Nederland wat dit aangaat op een hellend vlak. Zeker, 
maar een blik op de rest van de wereld leert dat het heel wat erger kan. En 
daaruit volgt dat 'morele hertewapening' van de huidige politiek niet over
bodig is, en ook niet onvermijdelijk tot mislukken gedoemd. 

4. De auteurs onderschatten de kracht van de morele consensus die nog 
steeds aan de Noord-West-Europese politiek ten grondslag ligt. De mensen
rechten, de garanties van de vrijheidsrechten (individuele én collectieve!) en 
de norm van het recht op een materieel menswaardig bestaan zijn geen lege 
frasen. Ook hier is vergeüjking met de rest van de wereld zinvol. Dat er bin
nen het veld van deze normen een verveelvoudiging van levensstijlen en 
praktische ethieken is opgetreden en nog steeds optreedt, is juist Het kritie
ke punt is dat ontwikkelingen cüe als fragmentatie van levensstijlen kunnen 
worden aangemerkt tegelijkertijd kunnen worden gezien als bevestiging van 
de norm van vrijheid en tolerantie. Het 'agreement to disagree' over de 
richtlijnen van het goede leven kan daarom niet eenzijdig als een afkalving 
van de morele consensus worden beschouwd (dit is mi. één van de funda
mentele misvattingen van A. Mclntyre's After Virtue). De waag hoe ver de 
proliferatie van versies van het goede leven kan gaan, is reëel en dient zelf 
onderwerp van publieke discussie te zijn. In tegensteüing tot de auteurs denk 
ik dat deze vraag wel is doorgedrongen in de Haagse poütiek: als het gaat 
over abortus, IVF, of lesbisch moederschap houden de politici zich in mo
rele termen bezig met vraagstukken die door grote delen van de bevolking in 
dezelfde - of analoge - morele termen worden gezien. Dit type problemen 
kan mi. het beste worden geanalyseerd in de context van de overgang van 
de Christeüjke maatschappij naar de sociaal-liberale; een overgang die in de 
19e eeuw begonnen is, maar op veel terreinen nog steeds voortduurt. 

5. De verhouding van de auteurs tot Habermas zou ik willen typeren als: 
'Sie ton es, ater sie wissen es nicht'. In al hun oordelen over concrete 
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kwesties, in hun kritiek op de parlementaire zedenverwildering én in hun 
eindconclusies gaan zij er vanuit dat men redelijkheid kan onderscheiden van 
onredelijkheid, recht van willekeur, en eerüjkheid van bedrog. Wat Hater» 
mas tetoogt is precies dit: dat democratie en democratische instituties in hun 
praktische functioneren bij voortduring een algemene norm van redelijkheid 
voorondersteUen zonder zelf redelijk te rijn in materiële zin (althans niet al
tijd en niet noodzakelijkerwijze). De auteurs hebten gelijk als zij stellen dat 
een algemene, funderende norm ons niet verder brengt als het om de beoor
deling van concrete kwesties gaat. Men kan niet langs een logisch dwingen
de weg van de algemene norm naar het concrete oordeel. Maar omgekeerd 
vooronderstelt het concrete oordeel wel de geldigheid van de algemene 
norm. De waag wat het tetekent om 'links' of 'socialist' te zijn, kan het best 
Wittgensteiniaans behandeld worden. De betekenis van termen blijkt in het 
gebruik: socialisten zijn mensen die in een groot aantal praktische kwesties 
tot concrete oordelen komen die samen een soort 'familie van oordelen' vor
men. Het formuleren van die oordelen, het handelen daarnaar, en dat steeds 
opnieuw, maakt socialisten tot een herkenbaar species . Door middel van een 
Wittgensteiniaanse analyse van het gebruik van normen door sociaüsten in 
concrete gevallen, zou men kunnen ontdekken wat 'socialisme' feiteüjk nog 
"is" in de huidige tijd. Men voorkomt daarmee zowel een dogmatische te
rugval op 'geloofswaarheden' als een overijlde politieke conclusie uit de -
onmiskenbare - crisis van het socialisme als 'algemene theorie van de maat
schappij'. Ik vermoed dat men langs deze weg tot de slotsom komt dat so-
ciatisme en liberalisme elkaar op talloze punten wederzijds doordringen. En 
vervolgens komt men wellicht, in afwijking van de hier besproken auteurs, 
tot de conclusie dat een quasi-natuurrechtelijk fundament (Habermassiaans 
of anderszins) niet gemist kan worden. 
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