
De kwaliteit van onze democratie is onvoldoende. Voor politieke 

partijen is een belangrijke rol weggelegd. Zij zijn niet zozeer uit 

de tijd, maar moeten een andere functie gaan vervullen. Wat nodig 

is is een partij met een 'verhaal'. Het CDA is zo'n partij. 

H 
ct <;taat va<;t, dat onze <;a

menlevmg grate proble

men kent d1e we 1n onze 

democrat1e maar n1et kun

ncn oplos<,cn. een milieucrisis door on

gebrcidelde industriele activiteiten en 

geringe aanpassingsgencigdheid van de 

burger, ccn vrije wapenproduktie en · 

handel, een ernstig toegenomcn crimi

nalitcit en nog <;teed, grotc verschillen 

tus<,cn arm en rijk. Door a\ deze fciten, 

die wij in overgrote meerderhcid niet 

Pro{ A1r H. Franken 

willen, hlijkt dat de output 

van onze democratic onvol

doendc is. We zien teven'>. 

dat hct aan besluitvaardig

heid onthreckt en dat de 

burcaucratie ccn zwaar ge

wicht hceft Ergo, de kwali

teit van onzc democratic is 

cvcnee11'> onvoldocnde. Het 

gewcmte evcnwicht in de 

Trias Poliliw i<; ver<,toord en 

de participatiegraad van de 

kiezcrs is uitermate bepcrkt. 

Oerleman<, toont overtui-

gend aan, dat slecht<; 0.4 

proccnt van de kiezcrs de pcrsonele he

zctting van de overheid bepaalt. 

Bovendien mag de burger aileen perio

diek stemmen,- ccns in de vier jaar mag 

hij meebe<;\issen, terwiJI de relevantc 

- ---------- -

om<;tandighcden met de dag kunnen 

wijzigcn 

Partijen 
Onze democratic is cen reprc<;entatieve 

democratic. Het Atheense ideaal van 

ccn directe participatic is niet mogelijk 

om organisatori<;che, technische en 

prakti<;che casu quo linanciclc redenen. 

llij de rcpresentatie spelen politieke 

partijen ccn intermcdiaire rol. Zij vcr

vullen twce functics. a) het bcnoemen 

van de prohlemen, die de ovcrheid 

voor haar rekening wil nemcn,- daartoc 

hicdcn de politieke partijen een pro

gramma. en h l het vormcn van ecn 

groep om daarmcc een mccrderhcid bij 

de be-,\uitvorming tc bewcrk<;tc\ligen 

Ten aanzien van de groepsvorming wa

rcn tot in de jaren-zcvcntig <,ociale in

delingcn het voornaamstc ordening<;

criterium. Arbeider'>, midden'>tander<,, 

werkgevers or de lcdcn van cen bepaald 

kcrkgenootschap hadden allen hun ei

gcn polinckc partij. Nu is dat anders. Er 

zijn gccn specihcke doclgrocpen voor 

politicke panijcn De hcterogenitcit 

van belangcngroepen maakt, dat rcpre

<;cntatie door middcl van socialc 

grocpsvorming onmogelijk is gcwor

den. 

Ten aanzicn van de programmavorming 
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hlijkt, dat de onderlinge verschillcn tus

sen de diverse politiekc partijen gerin

ger zijn geworden De ideologische 

prohclen blijken te vcrblcken. 

Over dcze constatcringen bestaat in 

Nederland nauwclijks verschil van me

ning De vraag ot 'politieke partijen uit 

de tijd zijn', is dan ook zo gek nog niet. 

Verhaal 
Het moge dan zo zi)ll, dat de politiekc 

partijen uit de tijd zijn als middclen van 

groepsvorming op grond van sociale 

stratificatie. Sommigen 

kadervorming en scholing van groot 

belang. Een politieke partij hecft daar

toe een wetenschappelijk instituut no

dig om de uitgangspuntcn in actuele 

vorm tc tormuleren en aanzetten te ge

ven voor de concretisering in de poli

tieke praktijk. Dat hetekcnt, dat een 

eigen staatsleer moet worden gdormu

lccrd zoals het CDA in het rapport 

'Publieke Cerechtigheid' heeft gcdaan, 

waaraan bcleidsoptics kunnen en moe

ten worden getoelst. 

Her verhaal is esscntieel voor het over

leven van een politickc 

zeggcn dat zij ook uit de 

tijd zijn als middclen tot 

realiscring van een idcolo-

gic. De naam van 

De politieke partij 
zal een functie 
moeten blijven 

vervullen 

partij in de informatiesa

menlcving. Dat overlcvcn 

is een noodzaak om gede

cen tral i seerde overlcg-

Fukuyama wordt vee\ ge-

nocmd en ook als men -zoals 

ondergetekende- her niet met hem eens 

i'>, valt nict tc ontkenncn, dar de ondcr

linge verschillen stcrk zijn teruggclo

pcn. Toch zal de politiekc partij een 

tunctic mocten blijvcn vervullcn. Dat 

kan zij aileen als middcl tot hct uitdra

gen van ccn verhaa\. hct heleven van 

een beginsel, hct rcaliseren van een ide

ologic lsscntieel is wei, dat zij een ver

haal hedt dat mcer is dan ecn optelsom 

van concrete beleidsaanbcvclingen. 

Het gaat dan om een gemcenschappc

lijke ovcrtuiging op basis van bepaalde 

uitgangspunten, die een morele hand 

vonnt, welke menscn samenbindt. Niet 

de socialc positie, ook niet de nestgeur, 

maar het verhaal is bepalend voor de 

individuclc wil om hij de groep te ho

ren, omdat de mensen van die grocp 

dczclfde inspiratic casu quo uitgangs

punten hehben op basis waarvan zij 

consensus vormen ten aanzien van poli

tiekc actiepunten. In de groep kiezen 

de mcnsen op die basis verantwoorde

\ijkhcid voor elkaar. Voor de bewust

wordrng van die morclc band is 
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structuren en mogclijk

heden tot compromisvorming in de ten 

gevolge van instant polls en tclevisie

conferenties meer directe democratie te 

behouden. Daarmee kunnen we de be

zwaren van deze waarschijnlijk onvcr

mijdelijkc polls ot referenda wei aan. 

We moeten dan niet meer zeggcn, dat 

een referendum een uiting is van volks

soevereinitert waarmee een rationeel 

calculerendc burger aileen zijn per

soonlijk nut maximaliseert. Zo'n op

merking heeft hetzelfde niveau als de 

Aristotelischc uitspraak, dat democratie 

een degeneratie van de staat vormt, 

omdat demagogen het volk zouden 

kunnen misleiden. Volwassen, goed op

geleide burgers kunnen dirccte raadple

gingcn best aan, mits de werking van 

de politicke markt is verbonden met 

het bestaan van intermediaire organisa

ties voor rustig heraad en intelligente 

compromissen. 

Programma 
Het CDA hedt naar mijn mening zo'n 

verhaal. Dat verhaal is gebaseerd op 

hct Evangelic, dat als inspiratiebron 



client. Naar aanleiding daarvan is de 

'Crondslag voor het politiek handclcn' 

gdormuleerd, de basis waarop indertijd 

de drie confcssionele partijen samen 

zijn gekomen Oat is ons verhaal. 

Vcrder uitgewerkt vinden we dat ver

haal terug in het Program van 

Uitgangspunten. Dan komt de derde 

<,tap: het verkiezingsprogramma, waarin 

we met vallen en op<,taan -gissen en 

missen- hct Program van Uitgangspun

ten proberen te concrctiscrcn in maat

rcgelcn en heleid. 

In de komende kahinetsperiode lijken 

mij in ieder geval drie puntcn hoven 

aan de actielij'>t te moeten komen: 

Ten eerste ccn opwaardering voor so

cialc instituties als gezin, school, kerk, 

vakbond, politickc partij Mensen ho

ren ergcns hij en zij moeten dat gevoel 

ook hebben. Deze instituties vervullcn 

hclangrijke taken als verzorging, onder

wijs en het tegengaan of voorkomen 

van criminaliteit. Dit betekent cen te

rugdringing van de ontzuiling of een 

rehabilitatie van maatschappelijke orga

nisaties. Aileen daarin en daarmee kun

nen dcmocratische vrijhedcn 

hetrekkelijk kleinschalig worden gere

aliseerd. Naast de samenlcvingsverban

den, die de hehartiging van belangen 

op het oog hebben, zullcn wij (weer) 

meer dan voorhecn de samenlevings

verhanden, welke op basis van verzor

gende taken of met ideclc 

doelstellingen danwel met het oog op 

het overdragen van normen en waarden 

een functie vervullcn, aandacht moeten 

geven. 

Als tweede werkgelegenheid, wcrkgele

genheid, werkgelcgenheid. Met deze 

herhaling wil ik aangcven hoezeer dit 

woord een obsessie vormt voor vclcn, 

die onvrijwillig werkloos zijn. Wij zijn 

ons nog steeds tc weinig hewust van de 

psychische en sociale deprivatie waar-

toe onvrijwillige werkloosheid leidt. 

We zullen nog veel meer moeite moe

ten doen om werk tc schcppen en werk 

te delen. 

Ten derde Europa. Een verdergaande 

economische samenwerking is essen

tieel, maar daarnaast zullen we ook op 

cultureel gebied mecr de handen ineen 

mocten slaan. 

Voor ons programma zullen we moeten 

uitzoeken met wie casu quo met welke 

partij we deze punten kunncn rcalise

ren. Het gaat om het vormen van een 

meerderheid. Daarom zal hij de uitwer

king van hct cnc actiepunt wat meer 

nadruk mogelijk zijn dan hij het ande

re. Als we die wcging maar met inspira

tie doen. 
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