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De meeste mensen zullen bij de term ‘politiek’ een aantal vage 
maar breed gedeelde associaties hebben; een verzameling beelden over 
de fysieke locaties, over symbolen en rituelen, en over de gebaren en 
de retoriek die bij politiek horen – beelden wellicht van vlaggen, van 
campagnes en debat, van Kamerleden en spreekgestoelten, wellicht van 
demonstraties en pleinen, en mogelijk ook van beelden op het journaal. 

Maar die associaties zijn slechts de uiterlijkheden van een min of meer 
breed gedeelde opvatting over wat ‘bij’ de politiek hoort. De vraag wat 
de toekomst van de politiek zal zijn is dus wat vreemd, omdat wat we 
verstaan onder politiek niet zonder meer eenduidig is. De vraag over de 
toekomst van de politiek gaat dieper, en betreft de wijze waarop de poli-
tiek wordt gestructureerd. 

Geen consensus over ‘de politiek’
De vraag naar de toekomst van ‘de politiek’ is in die zin wat slinks: hij 
lijkt namelijk te veronderstellen dat over het wezen en doel van de poli-
tiek vooraf al een mate van consensus bestaat, en dat het enige wat ons 
rest is hardop te speculeren over de ruimtes, vormen en voorwaarden 
waarbinnen die politiek in de toekomst gestalte krijgt. Maar die consen-
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omarmden, en toen ze dat uiteindelijk deden was het altijd met reserve. 
Orde staat in het liberalisme altijd op de eerste plaats. De waarde die 
liberalen hechten aan orde en compromis komt sinds de twintigste eeuw 
vooral tot uitdrukking in de gedachte dat het liberalisme die toewijding 
aan het compromis bij uitstek belichaamt, terwijl het tegelijkertijd zelf 
sympathie koestert voor vooruitgang en verandering – en dat het daar-
mee een politieke beweging van het midden is: een beweging die zich 
ophoudt tussen de ideologische behoudzucht en de ideologische revolu-
tiedrang. (Het is bovendien gebruikelijk dat liberalen hun eigen ideolo-
gie niet als zodanig wensen te erkennen – ze zijn immers redelijk.) Het is 
niet dat die gedachte zonder waarde is. Ze steunt immers op de klassieke 
liberale geloofsleer om onder omstandigheden van crisis en conflict de 
integriteit van de procedures en instituties die compromis denkbaar 
maken te beschermen, en de ordentelijke vrede te verkiezen boven de 
chaotische rechtvaardigheid. Liever het schip vast op de zandbank dan 
vergaan op open woeste zee.
 
Redelijk midden
Toch is er iets wat de reductie van het liberalisme tot het willen vinden 
van een ‘redelijk midden’ bij uitstek onaantrekkelijk maakt, helemaal  
nu het liberalisme zich wereldwijd in crisis bevindt. Die crisis behoeft, 
hopelijk, geen uitgebreide toelichting, al is het wel belangrijk te begrij-
pen waaruit die crisis bestaat. Voor veel mensen lijkt de aard van die  
crisis besloten in toenemende polarisering: in het nerveuze of zelfs 
ronduit angstige besef dat, volgens de beroemde woorden van William 
Butler Yeats ‘het midden niet houdbaar is’, alles op springen staat, uit-
eengescheurd wordt door de middelpuntvliedende krachten van links  
en rechts.
 
Een van de denkers die het idee van het redelijke midden tot iets van een 
theoretische formulering heeft gebracht, is Isaiah Berlin. In zijn essay 
Vaders en zonen. Toergenjev en het dilemma der liberalen stelt hij (aan de 
hand van het voorbeeld van Toergenjev) dat liberalen die ervaring in het 
ondankbare politieke midden te staan altijd met de grootste intensiteit 
doorleven. De term ‘liberaal’ heeft bij Berlin overigens geen heel nauwe 
definitie. Berlin lijkt er iedereen mee te bedoelen die zich min of meer 
ophoudt rond het politieke midden of net iets ter linkerzijde daarvan,  
en die zich in algemene zin kan vinden in de politieke geschiedenis van 
de vooruitgang. Het zou evengoed sociaal-liberaal kunnen heten,  
of progressief, of vrijzinnig of zelfs sociaal-democratisch. ‘Liberaal’ is 
een gezindte – liberalen horen bij ‘de partij van onbaatzuchtigheid en 
menselijkheid’, zoals Berlin het noemt, en bij de mensen en groepen die 
met politieke middelen hopen ‘barrières tussen mensen weg te nemen’.
 
Tegelijkertijd moet Berlins definitie een onderscheid aanbrengen bínnen 
die familie: tussen radicalen en gematigden, waarbij ‘liberaal’ slaat op 
die tweede groep. Het ‘dilemma’ uit de titel van Berlin’s essay wordt door 
liberalen ervaren vanwege de ongelukkige positie die ze innemen tussen 
strijdende partijen op kritieke momenten in de geschiedenis – momen-
ten waarop een bestaande orde zich niet kan handhaven. In de woorden 

sus is er niet – de vraag over de toekomst van de politiek is zélf een po-
litieke vraag. Is de politiek democratisch, bijvoorbeeld? En wat verstaan 
we onder democratie? In hoeverre is er een scheiding tussen de sfeer 
van het politieke en de sfeer van het recht? Aan wie behoort zoiets als 
de soevereiniteit of het primaat van de politiek toe – is dat ‘het volk’ of 
het parlement? Wie beslist welke vorm van machtsuitoefening geëigend 
is en welke niet? Wat valt binnen en buiten de politieke orde? Wat mag 
‘politiek gemaakt’ worden, en wat niet?  

Voordat er politiek is in zijn herkenbare alledaagse vorm, met andere 
worden, is er een soort ordening die de politiek structureert, afbakent, 
ordent en samenhang geeft. Ideologieën doen dit onder andere. Voordat 
we kunnen spreken over politiek, moet die politiek een vocabulaire krij-
gen en ‘behandelbaar’ worden gemaakt. Pas daarna kunnen politieke vra-
gen worden beantwoord, of zelfs op zo’n manier worden ingebed dat de 
alledaagse politiek een zekere regelmaat of zelfs voorspelbaarheid krijgt. 
Maar dat werk is niet neutraal: vraag een socialist en een conservatief dat 
werk te doen, en ze zullen met heel andere antwoorden komen.
 
De vraag over de politiek is, ten slotte, ook een vraag over de relatie van 
het (politieke) individu tot die politiek. Het gaat om een soort zelfbegrip 
en plaatsbepaling: wie nadenkt over politiek, denkt dikwijls ook na over 
zijn eigen positie in die orde – of dat nu is als lid van de een of andere 
klasse, als individu met recht ‘op bestaan en bezit’, of wellicht als onder-
deel van een of andere gemeenschap. In veel gevallen is de vraag over de 
politiek en haar wezen ook persoonlijk: we willen niet alleen weten wat 
de politiek is, maar ook wat die politiek van ons verlangt – welke rol we 
spelen.
 
Geschiedenis van het compromis
De toekomst van de politiek bestaat dan ook niet zozeer, maar er bestaan 
wel toekomsten van specifieke soorten politiek. Welke toekomst is er 
voor de politiek van het sociaal-liberalisme? En voor de rol die sociaal- 
liberalen graag spelen?
 
Liberalen en hun voorgangers hebben sinds de moderne tijd hun politiek 
vooral voorgesteld als een project van orde, recht en regelmaat. Het ge-
eigende stelsel daarvoor bestaat uit regels en procedures die conflict en 
politieke vraagstukken moeten inbedden en tot een vreedzame uitkomst 
van politieke strijd moeten brengen. Dit is de basis van de nadruk die 
liberalen historisch gezien altijd hebben gelegd op het functioneren 
van instituties en op de integriteit van het recht, en (wat later) op het 
functioneren van de parlementaire democratie. De geschiedenis van het 
liberalisme is deels een geschiedenis gekenmerkt door het zoeken van 
het vreedzaam vergelijk – een geschiedenis van het compromis in vraag-
stukken die zonder de juiste inbedding onvermijdelijk tot bloedvergieten 
zouden hebben geleid.
 
Dat wil niet zeggen dat er geen transformaties hebben plaatsgevonden in 
het liberale denken. Liberalen waren niet de eersten die de democratie 
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gestileerde beeld. Het is een abstracte redelijkheid geworden die geen 
oog meer heeft voor de feiten van de wereld, en eigenlijk alleen nog voor 
haar eigen choreografie.
 
Uitdaging tot zelfreflectie
Dit is waar het zelfbeeld van het redelijke midden pervers wordt – en 
waarom de vraag over de toekomst van de politiek op de eerste vraag een 
uitdaging tot zelfreflectie moet zijn. Het probleem van de voorstelling 
die het redelijke midden van zichzelf maakt, is dat het binnen haar eigen 
orde een soort bevoorrechte positie van arbiter inneemt, en dat boven-
dien doet zonder dat die claim tot redelijkheid per se heel grondig wordt 
gemotiveerd. Maar dat is geen redelijk midden—dat is narcisme. Het re-
delijke midden is op zijn best een momentopname, een contingent feit. 
Het kan nooit het voorrecht zijn van een groep, en al helemaal niet van 
een groep die zichzelf dat voorrecht heeft geschonken. Anders zal het 
gedoemd blijven om slechts een bezweringsformule te zijn ter besten-
diging van een zekere vorm van macht: de macht die de hoeders van het 
midden zich aanmatigen om de uiteindelijke arbiters te zijn van wat er 
politiek toe doet, en wat politiek mogelijk is.
 
Het zou zomaar kunnen dat op enig moment een hoog oplopende poli-
tieke kwestie vraagt om een redelijk midden – het is immers niet zo dat 
het redelijke midden in theorie niet bestaat. Maar om met veel aplomb 
de claim te laten voorafgaan aan de eigenlijke stellingname is op zijn 
best potsierlijk, en op zijn slechtst een daad van lachwekkende ijdelheid. 
Als het nodig is om vooraf te claimen dat wat volgen gaat de positie van 
het redelijke midden is, is vooral de verdenking gewekt dat het stand-
punt nog voor het is geopenbaard al met extra steunpalen gestut moet 
worden. Met andere woorden: als het redelijke midden er is, dan zal dat 
vanzelf wel blijken. Of er een toekomst is voor de politiek die zichzelf 
voorstelt als het redelijke midden is geen vraag die vooraf in theorie kan 
worden beantwoord. Het zal zijn eigen bewijs moeten zijn: hic Rhodus, 
hic saltus. 1

van Berlin: ‘Een omwenteling volgt – een revolutie – die, soms, een 
bepaald succes behaalt. Men komt op een punt waarop sommige eisen of 
belangen van de oorspronkelijke pleitbezorgers zijn ingelost, zodanig dat 
doorgaan met vechten voor hen niet langer winst oplevert. Ze houden 
halt, of worstelen zonder overtuigingskracht.’
 
Aangevallen van twee kanten
Gevangen tussen de partijen, tussen zij die willen blijven strijden en zij 
die al vanaf het begin hun tegenstanders waren, zien de liberalen zich nu 
‘aangevallen van twee kanten’. Berlin: ‘De conservatieven beschouwen 
ze, in het beste geval, nu als knieënknikkende medestanders, op zijn 
slechtst als deserteurs en verraders. De radicalen kijken op hen neer als 
laffe bondgenoten, en vaker als intriganten en afvalligen. [...]. De mid-
denpositie is een notoir onbeschutte, gevaarlijke en ondankbare plaats.’
 
Dat is een mooi beeld – aantrekkelijk en zelfs heel vleiend – maar de 
vraag is of Berlin door de situatie van Toergenjev (en met hem álle libe-
ralen) op te waarderen tot universele ervaring niet van een eenvoudige 
persoonlijke kwelling ten onrechte een politiek onderscheidingsteken 
heeft gemaakt. Dat redelijkheid in extreme situaties een moedige en 
soms zelfs noodzakelijke positie is staat buiten kijf. De gedachte dat 
een compromis soms het juiste antwoord is op twee legitieme maar 
onverenigbare politieke strevens is dat ook, en is niet slechts lafheid of 
berekening.
 
Maar: door die positie voor te stellen als conditio sine qua non van het 
liberalisme, loopt Berlin (onbedoeld) het risico die houding zelf banaal 
te maken. Het gevaar bestaat dat de redelijkheid die Berlin voorstelt als 
houding tot een soort reflexief centrisme wordt, dat schijnbaar zonder 
al te diep te denken tevreden de positie inneemt dat, wat de vraag ook 
is, het beste antwoord wel in het midden zal liggen. Berlin roept dat 
probleem deels zelf in het leven door de manier waarop hij het liberale 
dilemma inkookt tot de persoonlijke gewetensnood van een bepaald 
menstype, en lijkt te veronderstellen dat dit type bij uitstek een mono-
polie heeft op het soort redelijkheid die uit die uit een soort politieke 
zindelijkheid voortkomt. 

Maar het is redelijkheid die niet langer getoetst wordt aan een morele  
of ethische standaard, en in plaats daarvan haar persoonlijke fijnzinnig-
heid tot politieke munt probeert te slaan – met alle risico op ijdelheid, 
arrogantie en zelfoverschatting van dien. Dat centrisme kan immers, 
zo overtuigd dat het de redelijkheid in pacht heeft, nooit helemaal aan 
de indruk ontsnappen dat het nergens in gelooft, behalve zichzélf. En 
zo wordt die positie op zijn slechtst tot een rollenspel dat weinig meer 
om het lijf heeft dan een choreografie: een kunstmatige routine van 
babbelende billijkheid, inclusief potsierlijke inzet van grote woorden 
voor te kleine dingen – redelijkheid als verstilde esthetische vorm, maar 
zonder grond onder de voeten. Een pose. Dat wat esthetisch is geworden 
heeft, dat is de crux, niet langer de werkelijkheid met haar veranderen-
de sociale, politieke en morele condities als referentiepunt, maar het 
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