
De kloof tussen burger en politiek kan overbrugd worden. Maar 

dan moeten de politieke partijen functieherstel nastreven door op 

een andere wijze te recruteren en te socialiseren en door in de slag 

te gaan met sociale bewegingen en actiegroepen. Bovendien moet 

een Kamermeerderheid het ook financieel mogelijk maken dat par

tijen adequaat functioneren. Een boekbespreking. 

I 
n de vorige kahinetspcriode is er in 

de Tweedc Kamer uitvocrig nage· 

dacht over staatkundigc, bcstuurlij

ke en staatsrechteliJke vcrnieuwing. 

Len van de daartoe ingestelde cornmi<>

'>iC'> was de Tweede Lxtcrne C:ornmissic 

Vraagpuntcn, naar haar 

voorzittcr cornrni'>'>ie-De 

Koning gcnoemd. De 

hooldconclu.,ic van De 

Koning C.'>., die onder 

rnecr advisccrden over de 

gckozcn minister-presi

dent, wa<, dat vcranderin

gen in de politicke struc

tuur weinig zoden aan de 

dl)k zouden zetten. l )e 

kern van het probleem lag 

hun-, inzien-, hij de politic- /)r ( 

kc partijcn en hun intcrrncdicrende rol 

tu">cn burger en ovcrhcid. De cornrnis

'>ie achtte zich cchter niet bevoegd om 

over het functioncren van de partijen 

uihpraken te docn. Wei reikte de com

nlissJc-[)c Koning, in ccn weinig opge

mcrkt laat<,te hoofd.,tuk van haar 

adv1es. de parliJen een aandacht.,pun-

tenliJ<;tjc aan, orn hun cigen functione

ren te evalueren ('Het bcstel bijgesteld', 

1993, 70) Hct is in dit Iicht niet zo 

verbazingwekkcnd dat de door de 

Cornmissie Staatkundigc, Bestuurlijke 

en Staatsrcchtelijkc Vernieuwing gc

trokken conclusies en aan

gereiktc aanhevclingen als 

weinig opwindcnd zijn cr

varen. Zij raaktcn de kern 

van het vraagstuk irnrners 

niet. Met dit liJ'>tjc is ech

ter, voorzover ik het kan 

ovcrzien, evcnm1n veel 

gebcurd De in 1994 door 

de politiek-weteJl'>chappe

lijke institutcn en de 

Vereniging Thorbeckc ge

Klof' houden confcrentic 'l'arti)

en bij de tijd •' leidde hepaald niet tot 

ecn bredc irnpuls voor partijvernieu-

V\1ing. 

In hct CDA was reeds de cornrnis.,ie

Klaassen actief. Haar rapport 'Herken

baar en .,Jagvaard1g', dat vooral de 

aandacht trekt door de voorgestclde in

passing van de Bestuurdcrsvereniging 
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en het Vrouwenberaad in de centrale 

partijhicrarchie, moet op de partijraad 

van 10 juni a.s. tot conclusies lei den. In 

de Partij van de Arbeid ligt er het rap

port- Van Kemenade, Ten partij om te 

kiezen' uit 1991 In de praktijk vigeert 

daar echter het Creenpeace-model, dat 

berust op een oligarchie van partijbe

stuurders enerzijds en leden als dona

leurs andcrzijds. Het krijgt daar 

vooralsnog het voordeel van de twijtcl 

Buiten de partijen, in universitaire 

kring, is inmiddel., wei veel nagedacht 

over de crisis in het politieke systeem. 

De Twentse emeritus-hoogleraar politi

cologie dr. A. Hoogerwerf lcgde zijn 

wetenschappelijk testament vast in 

'Politick als evenwichtskunst' De 

Leidse hoogleraren dr H.R. van 

Cunsteren (Wijsbegeerte van het recht 

en de politieke theoriecn) en dr. R.l:l. 

Andewcg (bnpirische politicologie) 

zellen in 'Het grote ongenoegen' aile 

redeneri ngen over een kloof tussen 

ovcrheid en burger op een rij en toet

stetl die aan de beschikbare empirische 

gegevcns. l:lij het Centrum voor 

Levensbeschouwing & Ethiek van de 

Katholieke Univer-,iteit Brabant ver

scheen de neerslag van het Studium 

Cenerale onder de titel 'Burgerschap in 

een vergruizelcnde samenlcving'. 

Tot voor kort waren empirische politi

cologen nog tamelijk relativerend over 

een crisis in het politiek systeem. 

Ondanks de teruglopende participatie

graad hleef de door sociaal-weten

schappelijk ondcrzoek verhaal gemeten 

lcgitirniteit van het systeern al'> zodanig 

intact. Fr zou veeleer van Partciell

PcrdrossCI!!Jeit sprake zijn dan van Politik

Perdromnllcit. Uit de hier besproken 

publikatie'> blijkt echter een kentering 

in het tij Het burgerschap is wei dege

lijk in diskrediet en cr wordt gezocht 

naar remedies. Het is van belang dat de 

partijen daar scrieus naar kijken. 

Diagnose en remedies lijken namelijk 

het kadcr van afzonderlijke partijen tc 

overstijgen. Dat zou kunnen betekenen 

dat zij met therapiecn op het niveau 

van de rapporten -Klaassen en -Van 

Kemenade ook niet voldoendc ade

quaat opgepakt kunnen worden. 

Het grate ongenoegen 
Van Cunsteren en Andeweg brcngen 

de kloof tussen burger en overheid em

pirisch en theoretisch in kaart. Tu"'en 

1967 en 1995 daalde het lidmaatschap 

van politieke partijen van 8 '){, van het 

electoraat naar :l % en steeg het inscha

kelen van een politieke partij slechts 

van 7 naar II 'Yt,. De deelname aan de

monstraties stecg echter van 9 naar 27 

%, aan actiegroepen van 5 naar 20 % 

en aan handtekcningenacties van 4:l 

naar 62 % van de kiesgercchtigde he

volking De laatste jaren zi)ll hovendien 

de mogelijkhedcn van rechtsbeschcr

ming tegen overheidsoptreden enonn 

tocgenon1cn en daarvan is grctig ge

bruik gemaakt van 13.000 zaken in 

1950 naar 51.000 in I<J<JO lpagina 33) 

Per saldo is de politicke participatic 

niet afgenomen, maar verschoven naar 

geindividual iseerde, probleemgerichte 

en vergelcken met het taaie proces 

van hesluit- en compromisvorming in 

partijen - relatiel kortlopende activitei

ten, die soms wei ideecl gemotiveerd 

zijn, maar geen blijvende binding ver

gen. Het is in politicologisch onder

zoek niet gebruikelijk om een 

principieel onderscheid te maken tus

sen de klassieke en de moderne partici

patiewi)Zen. Toch dringt in toe

nemende mate het hesef door dat dit 

onderscheid er wei is. Het kenmerken

de verschil is dat aileen politieke parti)

en in staat zijn tot integralc afweging 
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tussen botsendc lcgiticmc belangen 

naar de maatstaf van een normatieve vi

sic op het recht. aile andere vorrnen 

voldoen niet aan die eis. Maar in die 

transformatie van deelbelangen tot al

gemeen be lang ligt nu juist wei de kern 

van hct politieke (pagina 83) 

Voor een ontkennend of rclativcrcnd 

oordccl over het probleem van de poli

tiekc participat1e is gcen reden meer, 

het burgcrschap in de vorm van het 

aanvaardcn van medeverantwoordclijk

heid voor hct wczen van de politiek i'> 

wei degelijk zorgwekkend. Wcts

ontduiking, cen calculerende belasting

moraal en matigc dcmocratische parti

cipatie zijn signalcn van een dieperlig

gend rrobleem. Van Cunsteren karak

teriseerdc dit elders als volgt was de 

aandacht de algelopen tijd gericht or 

bevrijdingsrraktijken (de toegang tot 

burgerschar l. thans moe-

litiek teveelmet zichzelf bezig zou zijn 

en ondoorzichtig voor de burgers om 

wie het werkelijk gaat. De remedie die 

hicrbij wordt aangeraden, luidt dat de 

rolitiek ccnvoudiger en dichter naar de 

burger moet: laat ze ophouden met het 

scherren van complicatie'>, met bek

vechten en comrromissen sluiten bui

ten de openbaarheid van de vergader

zaal. Laat ze zich democratisch en 

klantgericht orstellcn (pagina 81 ). 

De auteurs verwerren dezc diagnose en 

achten derhalve ook de oplossing maar 

van betrekkelijke betekeni'>. Politieke 

verwerking van maatscharpelijkc pro

blcmen vercist huns inziens een inge

wikkcld intern-rolitiek rroce'>. Wie dit 

ontkent laat de politick zelf vcrdwij

nen. Er i<. meer nodig dan heldcrheid 

en burgergerichtheid. Politici hebben 

om hun taak goed uit te oefenen intern 

onderling verkeer en extern uitoefening 

van leidcrschap nodig 

ten wij ons buigen over de 

vrijheid'.prakti)k, hct com

retent, verstandig en vcr

antwoordcliJk uitocfenen 

lndividuen hebben 
Natuurlijk moetcn demo

cratische rolitici luisteren 

naar burgers. maar als zij 

zich hiertoc beperken ver

zaken zij hun ordracht 

Soms mocten zij 'nee' zeg

gen, leiderschar uitocfc

nen, een lijn aangcven 

waaromheen mensen zich 

kunncn grocreren of die 

zc kunnen alwijzen. 

Politici die met burger-

niet de ervaring dat 

van vrijheid (in J BD 
hun politieke 

Simonis e.a. (red.), 'De impulsen effectief 

kunnen worden 
staat van de burger' 

(l\1eppel 1992. pagina 45) 

Thans worclt dezc vrij

hcidspraktijk tezcer bc

opgepakt door 

paald door een ruilrclatic 
deelname aan 

tussen kiezers en gekoze politieke partijen. 
ncn, met a], inzet wel

vaansbehoud voor de burger en 

machtsbehoud voor de roliticus. zo ci

teren de auteurs de voormalige Duitse 

rresident Von Wciszacker (pagina 82) 

Het mislukken van pogingen om de po

litiek te hervormcn wijten Andeweg en 

Van Cunsteren aan een onrealistische 

bccldvorrning over de politiek Dit on

reali<.tische beeld suggcreert dat de po-

wensen meezwalkcn. vcr

liezen hun positie of ontwikkclen zich, 

erger, tot volksmenncrs (ragina 82). 

De remedie die beide auteurs aanreiken 

om de kloof te dichten is een verschui

ving van tyre lciderschap. In plaats van 

tnwsactionalleadcrship. dat bestaat uit ecn 

ruilrelatic tusscn !ciders en volgelingen. 

bepleiten zij een transjonnali01wl lwder

ship, waarin de relatie tu<,<,en Ieider en 

volgelingen een resultaat heeft dat de 
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individuelc belangcn van politici en 

burgers ovcrstijgt en vcrandert. De 

waardcn die met dit type lciderschap 

gcassocieerd worden, ziJn geen imtru

mentclc waardcn die hct proccs moctcn 

regulcren, maar telcologische waarden, 

doelcn zoals vrijheid, gerechtigheid en 

gelijkhcid Procesmatige waarden zon

dcr doel-waarden zijn als cen spcl zon

der knikkers. er IS cvenwicht nodig 

tusscn hcide. Politiek hccft cigcn en 

hi)zondcrc taken. Leidcrschap is het cr

kcnncn, uitocfencn, zichtbaar maken 

en door de burgers aanvaard krijgcn 

hicrvan. De democratischc Ieider laat 

hct oordcel over de continucring van 

zijn taakuitocfening biJ de burgers, 

maar hij is niet hcreid allcs te docn wat 

een toevalligc mecrderhcid van de bur

gers op ccn hcpaald moment wens! (pa

gina il3 I 

Remcdie en diagnose klinkcn plausibel 

De vraag die rijst, maar door de auteurs 

niet wordt heantwoord, is, kan ccn met 

de waarden vrijhe1d, gcrechtigheid, gc

lijkheid en duurzaamhcicl gcassociecrd 

lransjonnali01wl lmdcrshi{l nog wei zodanig 

appellcrcn aan waardcnhescl bij de 

gc'I'ndividualisccrde en gesecularisecrde 

hevolking, dat daarin een draagvlak 

voor politicke lcgitimitcit kan worden 

gcvondcn 7 

Politiek als evenwichtskunst 
Onder andere op die vraag gaat het 

hock van Hoogcrwcrt in. Voorop

gcsteld zij clat zijn hock een algemccn 

handhock is, waarin politick ge'i'nteres

scerdcn een schat aan politicologische 

informatie vinden over aile mogclijkc 

vraagstukken rond politiek, staat en 

macht. Hct behandclt de overhcid, de 

markt en hct particulicr initiaticf en 

schetst de voor- en nadelen van elk van 

dczc hcsluitvorming<,mechanismen. 

Maar het gaat ook diep in op politick 

als het na<;trevcn van ccn 'evcnwicht 

van \vaardcn', n1ct nan1c van de waar

den vrijheid, geliJkhcid en solidaritcit. 

Hij brengt dezc waardcn in verband 

met de genocmde hcsluitvormingsmc

chanismen van markt, staat en particu

lier initiaticf en met de politicke 

stromingen liberalisme, sociaal-dcmo

cratie en christen-democratic ( pagina 

12) Zclf kicst hi) zijn uitgangspunt niet 

in cen van dezc waardcn, maar in hct 

mcthodisch waardenrclativismc. van

waaruit hiJ cen onbevangcn oordcel wil 

vorrncn over dit waardengchondcn ka

raktcr van politick lpagina 221 ). 

Fvenals Van Cunsteren en Andcweg 

concludeert Hoogcrwerf dat politick 

tcveel ccn zaak van calculatic is gewor

dcn, van 'no-nonscmr' en van marktden

ken. Ook hij beplcit eerhcrstel voor 

politick als het met behulp van macht 

nastrcven van waarden. 

Op de vraag ol er onder kiczers nog 

draagvlak bn worden gcvondcn voor 

waardcn-gcoricntccrde politick, ant

woordt Hoogerwerf dat wcliswaar oude 

ideologieen aan kracht hcbben ingc

hoet, maar dat men de nicuwc niet 

moet onclerschattcn. Hij vcrwijst naar 

de opkomst sinds de Twccdc Wcrcld

oorlog van hct Furopese fcdcra!Jsme, 

het kminismc, de milieuhcweging, de 

vredcsbeweging, hct postmodernisnw. 

cxtrecm rechts en hct islamitisch funda

mentalismc. Ook de ideologic van hct 

marktdcnken in de jarcn tachtig en ne

gentig past in cleze reeks van min of 

mecr ideologischc <;tromingen, zij gc

looh in het succes van de markt en hct 

talcn van overhcid en politick Hooger

wert vcrwerpt de vooronderstcllingcn 

van de cconomische keuzctheorie 

waarop dit marktdenkcn gebascerd is, 

die bchelzcn dat de kiezcr onwetcnd en 

hcbzuchtig is en dat politici, amhtcna

ren en helangengroepen het politickc 
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proce<; 111anipukren met het oog op 

hun eigen gcwin. De trend in de 

Ncdcrland<;c politieke cultuur gaat zijns 

inztcm niet in de richting van <,leeds 

mccr ho111ogcnitcit en een atnc111end 

bclang van idcologi'>chc tcgcnstellin

gcn. Hct Nedcrland-,e electoraat ver

toont ccn stabiele idcologi'>che op

bouw. [r is ccn '>Uctaal-politieke tcgen

<;tclling tu<;<;en linh en recht<; en cven

ecm cen cultuurpolttiekc tcgenstelling 

tusscn vrijheidszin en autoritaire upvat

tingen (pagina 201) 

De grote idcologi-,che <;trol11ingen van 

de Nederland'>c en Furope<,c politick. 

nameli1k de liberalc. chri-,ten-democra

ti<;che Ctl <;ociaal de111ocratischc bewe

gJngcn, hc"itaan reed~ n1ccr dt~n ccn 

ceuw. Zij zip1 <;tevig gcwortcld in poli

ticke waardcn en dus in betrckkclijk 

'>labiek elcmenten van de politteke cul

tuur. De politieke strijd speelt zich na

nwlijk at hinncn het kadcr van cen 

bepcrkt aantal tunda111entclc waarden. 

Voor zover een politieke ideologic zich 

op t't'n ot 111ecr van die waarden ba

<,cert. hccft ziJ kan-, langdurig tc hlijven 

hc-,taan. De genoc111dc stromingen zip1 

in <,taat gehlekcn 0111 zich aan verande

rcnde om<,tandigheden aan te pas-,en. 

De ongekend grote ncderlagen die 

l'vdA en CDA hehben gcleden, vallcn 

altham gcdeeltelqk te verklaren uit het 

lcit dat ziJ volgcm ccn deel viin hun 

achtcrhan in het belcid te weinig ge

'>talte hebben gegcvcn aan hun tunda-

111entclc waarden. Hct hueft nict tc 

hctekenen dat de huidige politiekc tde

ologicC;n tot de ondcrgang zijn ge

doemd. De politick hccft behodtc aan 

ontdckker'> en uitvinder<; die er in -,]a

gcn door conlrontatie van oudc waar

dcn met ntcuwe '>ituatie'> tot nieuwc 

idcccn tc komen die ook uitvuerbaar 

zip1 (pagina 202) 

Hoogcrwcrfs <;tandpunt dar de idcolo

gi.,che <;cheidslijncn onder de burgers 

in ons land de atgelopen decennia ta

melijk constant zijn gehleven, duct in 

het Iicht van onze vraagstelling geru<;t

stellend aan. Tegclijk duet de dagelijk'>e 

realiteit anders vermocden. Fr zijn ook 

wei vragcn tc stellen bij zip1 argumen

tatie. Om te heginnen baseert hij zich 

up empiri'>ch ondcrzoek uit de pcriode 

I 970-1985. Dat wa<; de tijd van polari

satie tu<;<;en Van Agt en Den Uyl. l'vlaar 

de tijd is niet stil blijven staan. Het is 

de vraag ot dcze gegcvens than'> nog 

gelden Het is mueilijk 0111 daar achter 

te komen. De ideologie-vorser<; hantc

rcn uverwcgcnd een links-rechts

schaal, c.q. een verdeling van kiezers en 

partijcn over de cunservatid-progres

sicf-dimensie. Hoogerwerf was daarvan 

in zijn procf-,chrilt dertig Jaar geledcn 

('Prote-,tantisl11e en progre'>Siviteit', 

Mcppcl 1964) zelf al ccn voorbeeld en 

i'> dat nog. ProgreS'>id-conscrvatief 

hlijft voor de auteur ccn zinvulle inde

ling van politiekc opvattingen (pagina 

202) 

Progrcssief ut links staat ovnwegend 

voor het streven naar vcrmindering van 

ongclijkheid In die zin kunnen aile 

partijcn progre'>Siet ziJn: liberalen (ge

lijkheid voor de wet). christen-demo

cratcn (geliJkheid voor bijzonder 

onderwij-,) en <;ociaal-dcmocraten (gc

lijkheid in inko111en en bezit) Het be

grip kan cvenwel ook worden toegepast 

op bijvoorbecld de cultuurpoliticke po

lcn libertarisl11c-autoritari<,me. terwijl 

de auteur op pagi na 3 8 nog zeven an

derc hcgrippenparen noemt die cen re

latie vertonen met de indeling in links 

en rechts. Aan de hand van cen van de

ze bcgrippcnparen. de verhouding pu

hlick-privaat, kan het C:DA als links 

he-,chuuwd worden omdat het meer ge

lijkc kansen voor het maatschappelijk 
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middenveld wil. Het wekt dan geen 

verhazing dat de historisch gegrocide 

politicke partijcn oak niet cenduidig en 

nict onverdccld links of rechts zijn (pa

gina 206) Maar kan die door de ondcr

zoekers ovcrwegend met het gclijk

hcidsheginsel en het lihcrtarisme ver

ecnzclvigde tweedeling dan wei cen 

goede maatstaf ziJn om de ideologische 

vcrhoudingen te beschrijven in het po

litiek mecrstromenland, dat Nederland 

en F.uropa volgens de auteur zijn 7 Is er 

nict tenminste sprake van een idcologi

schc driehoek, waannee hct heeld van 

twee polen en daartusscn 

ting van de werkelirkc ideologischc ver

schillen tussen de aanhangers van de 

verschillende politieke stromingcn in 

Nederland nog in de kinderschoenen 

staat. 

Burgerschap in een 
vergruizelende samenleving 
Een beter zicht, hocwcl niet cmpirisch 

sociaal-wetenschappelijk gefundecrd, 

op de idcologischc realiteit van dit mo

ment gccft mijns inziens hct hockje van 

het Centrum voor Levensbeschouwing 

en Ethiek uit Tilhurg Met name de hij-

dragen van P. Thocnes 

een middenpositie niet 

overccnstemt ' Welke bc

tckenis hecft de constatc-

Als sociale ('De burger Terughlik, 

stand van zakcn en prog

nose') en F..M.H. Hirsch bewegingen en 
ring dat de links-rechts

verdeling onder de Neder

landsc kiezers de afgelo

pcn decennia stabiel is 

gcblevenJ Op die vraag 

gecft het bock niet werkc

lijk antwoord. 

actiegroepen zich Ballin ('Staatsburgcrschap 

als rocping') in deze hun

del schetsen de huidige 

culturele vcrhoudingen in 

Nederland Naast hen 

schreven ook P.A. van 

richten op het 

overheidsbeleid 

dienen de politieke 

lr worden oak wei afzon

derlijkc hoofdstukken ge

wijd aan vrijheid en 

gelijkhcid, maar nict aan 

solidariteit, broedcrschap 

of (puhliekc) gerechtig

partijen zich te 
Cennip, [) Loose, R. 

Beckers-De Bruyn, R 

presenteren als de Burggraeve en Th. Geurts 

waardcvolle hijdragen 

Thocncs beschrijlt hoe de 

burger in de algelopen 

ingang in het 

politieke systeem. 

heid. Aan politiek en religie wordt een 

rest-paragraaiJe gewird, waarvan de be

langrijbte stelling luidt dat godsdien

stige opvattingen nict zondcr meer 

hcpalend zijn voor politicke opvattin

gen (pagina 207) In de literatuurlijst 

ontbreekt stelselmatig aile wetcnschap

pclijke litcratuur die de laatste jaren 

over de christen-democratic en haar 

staatsopvatting is verschenen. Cccft dit 

al te denken over de conscquentie 

waanncc Hoogcrwcrf zijn cigen mc

thodisch waardenrelativisme in praktijk 

hrengt, belangrijker nog is de corl'>tatc

ring dat sociaal-wetcnschappclijke me-

eeuwen zijn '>tempe! heeft 

weten tc drukken op de <,amcnleving als 

geheel. Voor ons allen i-, er de burger

lijke democratie, de burgerlijke cultuur, 

de geldsamcnleving De hurgerdeugden 

lczcn, schrijven, rekenen, discipline, 

overleg, hetrouwhaarheid en vooruit

denken zijn op school bijgchrachte 

kwaliteiten. De burger denkt in termen 

van hczit en kcuzevrijhcid. Hij heclt 

een redclijk berekenbaar en cxtrapo

leerhaar inkomen en is scmi-automa

tisch verzekerd. Vrij direct zet h!J geld 

om in goederen en de wercld om hem 

hccn stimulccrt daten is hereid krediet 

te gevcn. Zijn lcvcnssti)i is zeker nog 

(I JV l.'JS 



veelal hurgcrli1k in de kla'>'>ieke zin, dat 

hi) dat krcdiet niet Iicht zal ovcr-.chrlj

den, maar al'> het hem goed gaat is cr al 

snel hct duurd<:JT huis, de mooicre au

to, de hoot, de vndcr<: vakantie. Als hi) 

nict tcvccl pcch hedt en zip1 vcr<,tand 

hij elbar houdt, kelt hij ecn aange

naanl hc~taan, \Vaarin in n1atcriCic zin 

veel mogelijk IS, waann hij r<:dcli)k vrij 

is, in icdcr g<:val zich weinig hoeft te 

Iaten gezeggen ( pagi na 2 7) 

Dit lj)kt e<:n ge<,laagde cultuur. Maar, 

z<:gt Thoen<:s, her heeld wordt tegelljk 

gekenmcrkt door een doordringcnde 

Iucht van pck en zwavel. Er i'> een enor

me milieuproblematiek, cr is ovcrcon

'>LIIllpti<:. Er i'> de vraag of deze be<>cha

ving nog exportecrbaar i<> naar de ovcr

hevolkte en ondervoed<: rest van de we

r<:ld, zoal<> zij vroegcr wei prclcn

decrdc. I<> zij daartoe voldoende voor

heeldig e11 on<>chuldig ~ En hoc koopt 

ziJ ck ni<:uwe ondcrkla<;<,e in eigen hui<> 

al 7 J, de demouatie tot dit aile-. nog 

wei in <,taat, m<:t ziJn gehrek aan hezie

ling <:n zip1 van <>port, rampen en pcrso

naiJa doordrenktc media Is het 

burgerlijk indJvJduahsme nog wei een 

maat<,chappeli)ke dcugd, als we kijken 

naar ck <,tatl'>ticken van de geestelijkc 

gezondh<:id'>zorg 7 Die wi)Zell veel 

mecr naar vervrocgd alhaken, tocne

mende lahiliteit e11 behodte aan zorg 

Modern hurgcr<>chap vergt een her

nieuwd hescf van zcllheperking, gcba

sccrd op de nu mondiaal belccfdc 

waardcn vri)hcid, gelijkheid en broc

derschap (ot tolerantie), zegt Thocncs. 

In pnncipc zou de burgerlijkc democra

tic daartne in staat kunnen zijn, maar 

'>0111'> hlijkt zein het kader van cen mil

jardenmarkt niet bij machtc de handel 

onder controlc tc bouden (pagina 34). 

Hir<>ch Ballin heschrijft de cultuur als 

een ideele leegte Zcllheschikking zon

dcr oricntatic en vcrgroting van zeg-

gcn<>chap zonder normatieve maat'>taf 

zijn de politieke vertaling van hct pml

modcrnc anythi11(j 1}oes. Christenen ko

men tcrecht op voor wetgeving die de 

strafbaarstelling van cuthana<>ic hand

haalt en in een vcrhctcrdc toctsing 

voorziet; d1e discriminatie van memen 

wegem hun godsdicnstige, levenshe

schouwclijke of fysiekc idcntitcil ver

biedt; en die ingaat tegen een tendcns 

van verzakelijking zelf, van de voort

planting. De tcgenkrachten zip1 echter 

nict Ianger gclcgcn in krachtige ideolo

gieen van liberalisme ot sociaal-demo

cratJe, maar ccrdcr in idcclc lccgtc. 

Elder'>, in Italic bijvoorbecld, i<; de poli

tick nog veel <.terker in een idcccl va

culim terecht gckomen. In Oost-Europa 

zoeken lege zielcn naar ecn idcologi-.ch 

houvast en dreigen in deze '>ituatie ge

manipulecrd tc worden door voonnan

nen die appelleren aan etnische 

-.uperioritcitsgevoelens Ook West

Europa kent zijn uitgcblu<>tc ziclcn, die 

hct morccl niet meer op kunnen hren

gcn zichzelf iet~ te ontzeggen. Ecn gc

brek aan per<,pccticf op een hoger 

lcvcnsdocl dan het genot van het ogen

blik i'> daar mede debet aan (pagina 5H) 

De vooruitzichten ziJn evenwel niet 

<>umber. Het Europese waardenonder

zoek laat zien dat de gerniddeldc 

Europeaan niet zover al staat van wat 

het christendom al<, pmitief beschouwt. 

De Furopeaan vindt gezin en arbeid, in 

die volgordc, bclangrijk Een grote 

meerderheid zoekt cen natuurlijkcr lc

vcnsstijl. Ook al zeggen enquctes niet 

alles, er zijn aanknoping<>punten voor 

een bewcging die nict aileen bij brood 

willeven, aldus Hir<>ch Ballin. 

De kloof overbrugbaar? 
lk kecr terug naar de vraag ol de klool 

tus<>cn burger en politiek te overbrug

gen IS. Aile drie he<>prnkcn hockcn op-
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tcrcn voor een <,lcrkere oricntatic op 

waarden, in plaal'> van de tunctionelc 

rationaliteit van de aulonomc zelthc

'>chikking, van de 110-llomcnsc-politiek en 

van de calculcrcnde rclatie tu55Cn bur

ger en politicu<, De huidige Ncder

lander !edt cchter a!<; hourgeoi<; in een 

zcllgenoegzame, gc"l'ndividualiseerdc en 

hezitgcricht<: culture of conlflll111ml. Zo 

lang hij met ru<;t gclaten wordt. ziJil cr 

bij hem geen politieke strijdvragen 

meer. We Ieven in cen liJd van ethische 

rcce<;<,ie, de c/Jif!JIIIdlichkcil voor lcvens

en wcrcldbe5chouwcliJke duiding van 

maat-,chappclijke vraag-,tukken i-, nict 

groot. De analyse<, van het Sociaal en 

Cultureel l'lanbureau wijzen uil dat 

burger<; weinig intcre<;<,c hcbhen voor 

het '>taal'>burger<,chap, maar wei al-, vrij

williger acticl zijn in het civielc hurger

'>chap. En volgen<, de enquctes '>pclcn 

daarbij hehalve eigen be lang ook ideclc 

moticvcn een belangrijke rol. Ont

zuiling hetckent in dit opzicht nict het 

wegvallen van zin-oricntatie in het 

maatschappelijk Ieven. Aileen, de aan

,Juiling tu<;<;cn de plckken wadi' deze 

zin belcefd wordt en de ovcrheidsmaat

rcgelen i'> vcrloren gcgaan. lndividuen 

hehhen nict meer de ervaring dat poli

tieke impul5en, die uit hun maatschap

pclijke inzct voortvloeien, elfectiel 

kunnen worden opgepakt door deelna

mc aan politieke partijcn 

l'v1en kan dit met enig optimisme wei 

!Jafrfry consumer cilizcrrslrifr noemen, maar 

men kan hel met ccn reali5ti5che hlik 

ook a!-, vcrvreemd typeren. C:ommer

cicel gemanipuleerdc leef,tijlcn fungc

ren als ulopiccn om de bureaucrati5che 

<;amenlcving ledhaar le houdcn. 

In zo'n cultuur worclt ook het <;tcmge

drag ecn kwe<,tie van zelfcxpres<,ic, die 

de ene kecr een gchcel andere kant kan 

opgaan dan de andere keer. De huidige 

politick moet ccrder al-; ecn markt met 

ondernemende aanhiedn<; en zappcnde 

con...;umcntcn, dan a]<..; ccn gcnlccn-;chap 

van vcrantwoor-delijkc burgers worden 

gekwaliticcnd De <;taat i'> ook vom 

libcralcn - cchter een puhliekrechteliJk 

gcorgani-,ccrdc gcn1ccnschap van over

herd en burger<,, tot welke genwen

'>chap zij gc't'mpirccrd worden door cen 

zedcliJk beset van gerechtigheid Voor 

een democratic met cen competent en 

verantwoordcli)k burgerschap i'> het 

noodzakelijk dat de partijen de aan5lui

ting met de zin-hcleving van de burger<, 

weer hcrvinden en omgekcerd dat de 

burger~ zich weer met de vragcn van 

her algemeen belang willen hezighou

dcn. Hct t<, veelzeggend clat drie voor

aanstaande Nedcrland5e politicologen 

Cn hvec vooraan-,taande vcrtcgcn\voor

digcr<; van christendom en humani<;me 

op dit punt allen dezelfde richting uit

wijzen. 

Het rapport 'Hcrkenbaar en slagvaar

dig' van de commiS'>te-Kiaa.,-,en hedoelt 

een '>lructuur te scheppet1 in her CJ)A 

die hct !eden mogelijk maakt invloed 

uit te oelcnen op het helcid van de par

til In die zin Ievert hct een wezenlijkc 

deel-hiJdrage aan de oplm'>ing van de 

kloot tussen burger en politick Ook ck 

l'artij van de Arheid zal ertoc over 

moeten gaan om de toegankelijkheid 

van haar be,[uitvorming voor lcdcn te 

hcr5tellen. Tcgelijk i'> cr mecr nodig 

Het rapport-Klaassen heweegt zich 

hinnen het kader van de tunctic'> dte 

politicke partijcn than<; vcrvullcn. 1\\aar 

in hct per5pcctid van een reali5ti'>ch 

participatie-aanhod aan welwillcnde 

kiezer·s zullen ook functie'> tcrugge

hracht moeten worden hiJ de partijen, 

die in hct verlcdcn ziJn afge'>taan ol 

verloren gegaan. Ln er zullen functies 

moeten bijkomen die door nieuwe om

<;tandigheden verei<;t worden 

(J)V 1 <J"i 



l'o!JtJckc partijcn zullen de wcg tcrug 

moctcn atkggcn uit de ovcrhcidshu

rcaucratic en de technischc dcskundig

hcid, waarin zij levee\ verstrcngc\d zip1 

ge1·aakt ZiJ zullcn het sociak hcwe

gingskarakter mocten hcrncmcn, dat zij 

levee\ hchhcn algelcgd. Fen tcncur in 

d1c richting is mcrkhaar Naast lwt 

populisme dat hi1 tcntoonspreidt en dat 

hcpaald nict voldoct aan de c1scn van 

lmll0orHJil/ioJJrd lradm/,ifl, kan hct plci

dooi van de lihcralc tractievoorzitter in 

de Twcede Kamer voor ccn op de waar

den vrijhcid, initiatid en 

menten he<,trijdcn, nict met een heetJc 

tocgcellijkheJd geappaiseerd moeten 

worden door de minister, maar door

verwezen naar de politieke partijen en 

hun fracties. Socialc hewegingen die

nen niet cc11 '>ymhiose aan te kunncn 

gaan met naar draagvlak strcvende di

rectoratcn van hct openbaar bc.,tuur, 

maar naar de politieke partijen vcrwe

zen te worden. \)aar vindt de integrak 

afwcging plaat<, tu"cn dcze belangen 

en andere en daar moeten die partijen 

ook door de kiczer op atgcrckcnd kun-

nen worden. Het i'> onjuist 

ri-,iconcmen gehascerdc li

heralc cultuurpolitiek wor

den he-,chouwd als het 

Het is noodzakelijk 
hen de gelegenhcid tc hie

den zulke confrontaties tc 

dat de partijen de kunnen ontwijken. Dit 

zou in de pol1ticke cultuur 

ccn Kamerhredc vanzc\1-

weer aansluiting zockcn 

hiJ de hrede moraa\ van de 

ooJ·.,pronkc\qkc socialc be

wcging, \vaaruit her ~taat

kundig \ihcralismc IS 

v<>ortgckon1cn. In de 

aansluiting met de 

zinbeleving van 

burgers weer 

hervinden en 

'>prckcndhcid moetcn 

worden Van hun kant 

zoudcn de sociak hewe-

gingcn n1ccr oog rnoeten 

hebben voor de eigcn in

terne plurilormitcit naar 

politickc opvattingen en 

de daarbij behorende mo

gelqkhcden voor b6n

vlocding van de politicke 

partijcn. De_ stereotype 

opvatting dat het a\., parti-

christen-democratic valt 

ecn tcndcn<, 11aar commu

nitari<,mc tc onderkennen, 

met nadruk op de mense

li)kc maat en de onderlin

ge vcrhondenheid van 

gcmecnschappen De l'arti) 

van de Arbeid tracht met 

dit type leiclcrschap haar 

omgekeerd dat de 

burgers zich weer 

met het algemeen 

belang willen 

bezighouden. 

draagvlak in de oudc wijken tc herwin-

ncn, maar ondervindt daarhij duchtige 

UJnCLJITcntJe van de Socia\i<,tische 

l'artiJ, die de oude <,entimcnten he

speelt. Op deze weg doorgaand zal er 

opnicuw Jan~.,luiting gcvondcn moctcn 

worden lu<,<;en hct civ1elc en hct staah

burger<,chap. A\s socialc hewegingen en 

actiegroepcn zich nchtcn op het over

hcidshelcid dienen de politiekc partijen 

zichzelt tc plT'>entcren a\., de ingang in 

het politickc systeem. Concreet houdt 

dit in dat hijvoorbeeld actiegroepen die 

hczu1nigingcn op collccticvc arrange-

cipant in een <,ociak he

wegJng politick correct is om links tc 

zip1, bchoort tc worden verlaten. Dat 

zou zowel hun eigcn effectiviteJt als het 

democrati.,ch staatsburgerschap in het 

algcmcen ten goede komen. 

Het voorgaande bctekent dat politicke 

partijcn functieherstel dienen na tc strc

ven door op een andere wijze tc recru

tercn en te socia\i.,eren en door in de 

slag te gaan met sociale bewegingen en 

actiegroep<:n. Het 1s zinvol daarbij ook 

andere alge<,tanc functics tc hcroverwe

gen, zoals inspraak, belangenheharti

ging (die zich thans vertaalt in de gang 
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naar de rcchter), ombudswcrk, organi

satie van publieke debatten en wcten

schappelijke bcleidsvoorhereiding. Zij 

mogen dat niet welwillend ovcrlaten 

aan anderen, want uiteindelijk komen 

zowel de burgers als de partiJen op de 

blaren te zitten van een verkokerde en 

dus slccht functionerende democratic. 

Ook dat vergt een Kamermcerderheid 

voor maatrcgelen gericht op een mccr 

adequaat functioneren van politieke 

partijen 

Tenslotte client rekcning te worden ge

houden met de soevereiniteitsovcr

dracht die heeft plaatsgcvonden tussen 

nationale lidstatcn en de Furopesc 

Unic. Uit het verhand van de natie

staat lckt voorts beleidseffectiviteit weg 

naar de mondialc verhoudingen, die 

zijn politieke aangrijpingspunt zou 

moeten hervinden in de Organisatie 

voor Fconomische Samenwerki ng en 

Ontwikkcling (OFSOJ, de World 

Trade Organisation (WTO) en de 

Verenigde Naties. Dat bctekent dat po

litieke partijen, willen zij een realistisch 

participatie-aanhod kunnen doen aan 

de verantwoordelijke burgers die nog 

wei een lidmaatschap zouden willen 

overwegen, zich internationaal moeten 

organiseren. Op Furopees niveau heh

ben zich inmiddels liberale, christcn

democratische en sociaal-democra

tische partijcn gcvormd Zij - en niet de 

lidstaten - worden in artikel 13ilA van 

het Verdrag van Maastricht uitdrukkc

lijk genoemd als de dragers van de 

Furopese volkswil. Tegelijk is duidci1Jk 

dat het zich ontplooien op dit intcrna

tionale vlak enormc kosten van vertalcn 

en rcizen met zich mcehrcngl, die de 

hnancicle draagkracht en de mens

kracht van de partijen ruim te hoven 

gaat. Daar ligt een helangrijk aangrij

pingspunt voor beleid van de 

Rijksoverheid Als men van mening is 

dat subsidie ccn hijdrage hehoort tc 

zijn in kosten die een redelijk draagvcr

mogen te hoven gaan, dan dicnen de 

gedachten in elk gcval uit te gaan naar 

ondersteuning van de Europese activi

teiten van de partijen. 

Aldus wordt h<:t politieke sy<,teem min

der individualistisch gestructureerd, 

mecr uitnodigend tot transformatie van 

helangentegenstellingcn onder het ge

zichtpunt van een normatieve visie op 

het algemeen helang en strekt het zich 

uit tot de intcrnationalc gremia waar 

evcnzeer ons algcmcen be lang hcpaald 

wordt als in Den Haag De politieke 

structuur en de, hij ecn modern, com

petent en vcrantwoordelijk hurgcrschap 

passende, politiekc cultuur sluiten dan 

hij elkaar aan. In dat perspccticf moet 

de kloof tussen burger en politick op de 

juiste wijze ovcrbrugd - nict gedicht -

kunnen worden 
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