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Increasingly the constitutional, legal, political and other devices by 
means of which people were traditionally supposed to ensure some 
influence over the shaping of their lives and their society – if only 
negative influence – are becoming ineffective. This is not merely in the 
sense in which they have always been ineffective for the “labouring 
poor” in any but a trivial manner, but that they are increasingly 
irrelevant to the actual machinery of technocratic and bureaucratized 
decision. ‘Politics’ are reduced to public relations and manipulations. 
Decisions as vital as war and peace not merely by-pass the official 
organs for them, but may be taken - by a handful of central bankers, by 
a president or prime minister with one or two backroom advisors, by an 
even less identifiable interlocking of technicians and executives - in 
ways which are not even formally open to political control. 

 
Eric Hobsbawn (1971: 31) 

 
 

As it is not a settled question, you must clear your mind of the fancy with 
which we all begin as children, that the institutions under which we live, 
including our legal ways of distributing income and allowing people to 
own things, are natural, like the weather. They are not. Because they 
exist everywhere in our little world, we take it for granted that they have 
always existed and must always exist, and that they are self-acting. That 
is a dangerous mistake. They are in fact transient makeshifts; and many 
of them would not be obeyed, even by well-meaning people, if there were 
not a policeman within call and a prison within reach.  

 
George Bernard Shaw (1928: 1) 
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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 

it boek kan men lezen als een onderdeel van een studie naar de politieke 
gevolgen van de modernisering, alsmede naar de wenselijkheid en de 
mogelijkheid de politiek in een moderne samenleving te rehabiliteren. Ik 

begon hieraan in 1993 als fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. Het in 2001 verschenen De Modernisering en haar Politieke 
Gevolgen (Amsterdam, Boom) was hiervan een product. Het laatste geldt ook 
voor de studie die ik na Pluralisme, Democratie en Politieke Kennis zal publice-
ren. Hoewel onderdeel van één project kunnen alle boeken zonder problemen on-
afhankelijk van elkaar worden begrepen. Wel delen zij een aantal leidmotieven. 
De belangrijkste hiervan is de vraag welke democratische mogelijkheden heden-
daagse burgers nog hebben om gezamenlijk richting te geven aan hun samen-
leving. Het laatste is een wezenlijk onderdeel van politieke vrijheid. In mijn 
opvatting komt de politieke onvrede of malaise die de westerse democratieën 
vandaag kenmerken, in hoge mate voort uit het wijdverbreide gevoel, dat deze 
politieke vrijheid tamelijk beperkt is geworden. Alleen wanneer burgers door 
politiek handelen meester worden over de ontwikkeling van hun samenleving, en 
mede daarmee over hun persoonlijke leven, kan deze onvrede verminderen. 
Vandaar dat het onderhavige project Een Rehabilitatie van de Politiek als 
overkoepelende titel draagt. 

 
Gedurende de totstandkoming van dit boek heb ik van verschillende mensen en 
instellingen steun mogen ontvangen die ik hier met naam wil noemen. Rudi 
Wielers, Ruud van der Aa en Jos de Beus dank ik voor hun opbouwende reacties 
op diverse hoofdstukken. De Faculteit der Politieke Wetenschappen van Yale 
University ben ik erkentelijk voor de gastvrijheid die ik de laatste jaren in diverse 
perioden mocht genieten. Vriendschap alsmede intellectuele uitdagingen mocht 
ik in deze tijd vooral ontvangen van Robert Dahl, Charles Lindblom en Robert 
Lane. Het SNS REAAL Fonds ben ik erkentelijk voor een aanzienlijke bijdrage 
aan de publicatiekosten van dit boek. Tot slot gaat mijn dank uit naar Ton 
Kreukels en Talja Blokland die het gehele manuscript van uitvoerig commentaar 
hebben voorzien en ook op tal van andere wijzen hebben bijgedragen aan zijn 
voltooiing. 
 

New Haven, zomer 2004 
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