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valt, en respond enten interpreteerden en
evalueerden politiek dan ook in het licht
va n die leefwereld .
Om zich een beeld te vormen van poli tieke rea liteit en morele orde over politiek
was het voor deze burgers niet nodig om
zich te verhouden met de co mpl exiteit
van in stitu tio nele politi ek. Terwijl deze
voor hen weinig betekenis had, bleven zij
hierdoor ni et zonder betekenisvoll e oriëntatiepunten. De leefwereld was voor hen
ee n belangrijk uitgangspunt voo r het beschrijven en evalueren va n politi ek. In die
zin benad erden respond enten de politiek
met zelfvertrouwen. Maar deze oriëntatie
op politi ek, die democratie dicht bij huis
zoekt , in betekenis en erkenning di e direct
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ervaarbaar zijn , werd geconfronteerd met
een politiek di e aan hun standpunten en
wensen on voldoende tegemoet kwam . De
oriëntatie van respond enten op de leefwereld was voor hen daarm ee zowel oplossing al s probleem. De lee fwereld bood betekenis en oriëntatie, maar respondenten
ervoeren tegelijkertijd de betekenisloosheid erva n voor de politiek die wat hen
betrof aan de leefwereld voorbij ging.
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