
lr. W.C.M. van Lieshout 

Burger en overheid op 
weg. Maar waarheen? 

Door allerlei ontwikkelingen is de politiek 
haar burger kwijtgeraakt en de burger zijn 
politiek. Politieke partijen, dus oak het GOA, 
mogen hier niet in berusten. Het GOA zal 
dan wei meer moeten zijn dan de bestuur
lijke middenpartij waar velen zich -terecht
redelijk goed thuis en veilig voelen. 

1993 zal politiek gezien in het teken staan 
van de voorbereiding van de Tweede Ka
merverkiezingen in 1994. Er is geen reden 
om aan te nemen dat het verloop hiervan 
anders zal geschieden dan de laatste twin
tig jaar. De draaiboeken van de vorige ver
kiezingen kunnen bij wijze van spreken met 
kleine aanpassingen voor aile grate partijen 
opnieuw worden gebruikt. Tach zal de ver
kiezingsstrijd wellicht heftiger en agressie
ver worden gevoerd. De terugval van de 
VVD en de talrijke prognoses over een groat 
zetelverlies van de PvdA zullen leiden tot 
een grotere machtsstrijd tussen CDA -
PvdA - VVD - D66. 

De gunst van de kiezer zal in een maan
denlange campagne met veel inzet en ver
nuft worden bevochten. Maar zal het de 
burger beroeren? Geven de programma's 
een heldere politieke koers en verschillen 
ze voldoende van elkaar om de burger te 
motiveren een keuze te maken? Is er feite
lijk wei ruimte om een koers te varen die 

Chnsten Democratische Verkenningen 2/93 

Democratie 

meer dan marginaal afwijkt van het beleid 
van het zittende kabinet? Heeft de burger 
de indruk, dat het zinvol is om te gaan stem
men? Zijn het politieke bedrijf en de burger 
niet te ver uit elkaar gegroeid? 

De burger die door de hogere graad van 
welvaart en opleidingsniveau zich steeds 
meer individualistisch is gaan opstellen en 
mede door het wegvallen van een belang
rijk stuk intermediaire infrastructuur oak 
minder gelegenheid heeft om zich maat
schappelijk in te zetten en invloed uit te oe
fenen op de diverse politieke bestuursla
gen. De politiek, die door de complexiteit 
van de problemen, de toenemende bu
reaucratie en het onvermogen om beleid in 
hoofdlijnen en in samenhang te presente
ren, steeds ondoorzichtiger is geworden. 
Politici op landelijk niveau die steeds meer 
professionals op deelterreinen worden en 
daardoor tot verambtelijking en een detail
listische benadering bij hun taakuitoefening 
neigen. 

In ieder geval moet het lage opkomstper
centage bij verkiezingen wei gezien worden 
als een graadmeter voor de politieke be
langstelling van de burger. De burger ge-

lr. W.C.M. van Lieshout (1928) is voorzitter van de Vereni
gmg van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). 
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Iooft het wei, heeft de indruk dat zijn stem
gedrag tach geen invloed heeft of vindt het 
maken van een keuze te moeilijk. 

Partijen en hun programma's 
Grote partijen en met name de PvdA en de 
VVD worden geconfronteerd met een iden
titeitscrisis. Wat zijn de politieke doelen, die 
in onderlinge samenhang en binnen de 
maatschappelijke context dienen te worden 
nagestreefd en als stemmenwervers kun
nen fungeren? Zijn ze nog wei voldoende 
profilerend? Tach worden eenmaal per vier 
jaar in een zorgvuldige procedure verkie
zingsprogramma's geconcipieerd. En wat is 
vervolgens het effect in de praktische poli
tiek? Waar Deetman in de column 'Voorko
ken en adviseren' in het januarinummer 
1993 van dit blad zijn zorgen uitspreekt over 
de positie van de volksvertegenwoordigers 
in relatie tot de regering, geldt dat in ver
sterkte mate voor de positie van de burger 
ten opzichte van de nationale, provinciale 
en gemeentelijke politiek. Is een partijpro
gramma een leidraad of een academische 
discussienota? Welke invloed de pro
gramma's van de partijen hebben op de 
keuze van de burger, wordt in ieder geval 
steeds onduidelijker. Wordt het stemgedrag 
niet steeds bepaald door de uitstraling van 
de politieke leiders of door een politiek om
streden actueel onderwerp? 

De programma's lijken bij globale beoor
deling ten aanzien van vele beleidsdoelen 
steeds meer op elkaar. De burger krijgt vaak 
de indruk dater een zekere consensus be
staat over de maatschappij van morgen. AI
leen het partijjargon en de karakteristieke 
taalcultuur leveren nog de traditionele par
tijkleur. 

Maar de visies van politieke partijen ten 
aanzien van de beleidsinstrumenten om be
langrijke maatschappelijke issues aan te 
pakken verschillen vaak aanzienlijk. Oat be
gint pas goed duidelijk te worden tijdens de 
informatie- en formatieperiode. Zo lijkt er 
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overeenstemming te bestaan over het te
rugdringen van de collectieve uitgaven, 
maar over de wijze waarop dat moet ge
schieden bestaan grate verschillen van in
zicht. ledereen is van mening dat er iets 
moet gebeuren aan de enorme WAO-pro
blematiek, maar een breed draagvlak voor 
een consistente politieke benadering blijkt 
bijna onbereikbaar. Aile politieke partijen 
hebben het milieubeleid hoog in het vaan-

Samenhangende 
politieke programma's 
en mooie beloftes lassen 
op in politieke 
compromissen en harde 
sociaal-economische 
realiteiten 

del staan, maar als het gaat over de vraag 
op welke wijze dat moet worden gereali
seerd, wie de kosten moet drag en en welke 
maatschappelijke offers noodzakelijk zul
len zijn, blijkt een aanzet voor een oplos
sing moeilijk te vinden. Vrijheid van onder
wijs vindt aileen maar voorstanders in ons 
land, maar als het dan werkelijk gaat om de 
vraag hoe groat de zelfstandigheid van de 
feitelijke dragers van onderwijs moet zijn, of 
-nog beter gezegd- waar inperking van die 
vrijheid absoluut noodzakelijk is, blijkt op 
hoofdlijnen en in details helemaal geen po
litieke overeenstemming te kunnen worden 
bereikt. 

Oat de kosten voor de gezondheidszorg 
de pan uitvliegen en maatregelen noodza
kelijk zijn onderschrijft iedereen, doch daar
mee is nog geen gezamenlijk beleid ont
wikkeld ten aanzien van de vragen waar de 
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politiek in medisch-ethische problemen de 
burger bindende voorschriften kan geven, 
hoe met de technische mogelijkheden in de 
gezondheidszorg op een verantwoorde 
wijze moet worden omgegaan, welke ri
sico's in ieder geval door de overheid moe
ten worden afgeschermd, en op welke wijze 
de solidariteitsgedachte in relatie met de in
dividuele verantwoordelijkheid vorm moet 
krijgen. 

In zo'n situatie zal in een veelpartijen
stelsel met de reele mogelijkheid van wis
selende partners per vier jaar slechts op 
basis van weinig bevredigende, vaak on
heldere compromissen in een regeerak
koord voor maximaal vier jaar, beleid ge
maakt kunnen worden. In deze politieke 
werkelijkheid moet de informatie- en for
matieperiode een dominerende rol vervul
len. Maar de helderheid neemt niet toe. Sa
menhangende politieke programma's en 
mooie beloftes lassen immers op in poli
tieke compromissen en harde sociaal-eco
nomische realiteiten, uiteindelijk vastge
legd in een regeerakkoord. De burger kan 
het overleg hierover niet volgen, laat staan 
er invloed op uitoefenen. En waar de bur
ger zich al op nationaal niveau machteloos 
voelt met betrekking tot het politiek bedrijf, 
is de EG voor hem helemaal ontoeganke
lijk, terwijl hij zeer goed begrijpt dat op dat 
niveau op sociaal-economisch terrein en 
ten aanzien van buitenlandse en defensie
zaken in toenemende mate de dienst wordt 
uitgemaakt. Oat de burger aan zijn rol gaat 
twijfelen, is niet zo onbegrijpelijk. 

Het is voor de burger de vraag of het hele 
circus random kamerverkiezingen wei zo 
beslissend is voor de maatschappelijke ont
wikkeling van ons land. 

Onze parlementaire democratie met de 
grondwettelijk verankerde krachtsverhou
ding tussen parlement, regering en rech
terlijke macht en met het veel partijenstel
sel leidt bijna vanzelfsprekend en 
uitsluitend tot een middellange termijnbe-
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leid vol compromissen, waarin persoonlijke 
herkeuring moeilijk, zo niet onmogelijk, is. 

Politiek beleid, deskundigheid, 
afstandelijkheid 
De feitelijke gang van zaken bij het politieke 
besluitvormingsproces beperkt formeel, en 
niet zelden ook in feite, de werkingssfeer 
van het beleid tot een kabinetsperiode. 
Het is echter duidelijk dat in belangrijke be
leidssectoren het middellange termijnbe
leid zou moeten passen in een lange ter
mijnvisie, die over de grenzen van 
kabinetsperioden heen als rode draad de 
regeerakkoorden mede zou moeten bepa
len. Energiebeleid, milieubeleid, verkeers
beleid, beleid op het terrein van de ge
zondheidszorg en sociaal beleid zijn 
daarvan voorbeelden. Dit kan in ons land 
bijna uitsluitend op grand van een niet uit
gesproken akkoord tussen partijen; soms 
lukt dat, soms niet. 

En men verzekert zich van het brandmerk 
'utopist' indien men daarenboven zou ver
langen dat al deze beleidssectoren op een 
globale wijze geplaatst zouden moeten 
worden in een totaalvisie over de ontwik
kelingen op lange termijn. 

Bovendien lenen vele beleidssectoren 
zich in deze tijd niet meer voor geYsoleerde 
Nederlandse oplossingen. De Europese 
Gemeenschap (EG) is daarvoor vaak het 
aangewezen bestuurlijk niveau en op som
mige terreinen in toenemende mate de Ver
enigde Naties (VN) Maar wat in Nederland 
bijna onoplosbaar is, zal zeker op het ni
veau van de EG nog vele, vele jaren vra
gen. En hoe in die tussentijd te handelen? 
Een andere, minstens even interessante 
vraag is in hoeverre in een parlementaire 
democratie de politiek ver in de toekomst 
zou moeten kijken. Een nieuwe generatie 
burgers met wellicht een hogere graad van 
inzicht in een aantal problemen en nieuwe 
oplossingsmogelijkheden moet de ruimte 
hebben en de verantwoordelijkheid kunnen 
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dragen om vorm te geven aan haar eigen 
maatschappij. 

Hoe het antwoord ook op deze vraag zal 
luiden, de huidige gemeenschap zal altijd 
alles in het werk moeten stellen om de vrij
heid en de veiligheid van de burger te be
schermen, om de welvaart van de huidige 
maatschappij te vergroten en -waar nodig
beter te verdelen en om zodanige uit
gangscondities voor de volgende generatie 
te scheppen, dat die in staat is onder eigen 
verantwoordelijkheid vorm te geven aan 
staat en samenleving. Daaraan kan op 
ieder bestuursniveau gewerkt worden. 
De noodzaak van integraal beleid door de 
overheid, de beperkte mogelijkheden hier
toe, zowel door de wijze van het politieke 
besluitvormingsproces als door de com
plexiteit en de maatschappelijke en tech
nologische dynamiek van de vraagstukken, 
roe pen vragen op naar de aard en mate van 
deskundigheid van de volksvertegenwoor
diger op elk bestuurlijk niveau. Moet het 
passief kiesrecht van de burger zo weinig 
mogelijk barrieres opwerpen voor de feite
lijke verkiesbaarheid of is de politicus een 
beroepsuitoefenaar waaraan specifieke 
professionele eisen moeten worden ge
steld? En zo dat het geval is, moet de poli
ticus dan primair een generalist zijn of een 
specialist op een bepaald maatschappelijk 
gebied? Vanuit een visie, dat de staat van
uit een integrale conceptie van de ge
meenschap in ontwikkeling, de samenhang 
van de maatschappelijke sectoren, de 
noodzakelijke door de staat veilig te stellen 
infrastructuur, de bescherming van de 
zwakken, de beveiliging van de burger zou 
moeten garanderen, zou wellicht de voor
keur moeten worden gegeven aan genera
listen die de voorstellen van de regering op 
hoofdlijnen toetsen en bijstellen aan de po
litieke visie, toezicht houden op de overheid 
en voldoende voeling houden met de bur
ger en zijn organisaties. 

Is dit reeel? Zeer waarschijnlijk niet! Be-
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staan deze mensen en zijn ze beschikbaar 
voor het parlement? Maar het andere uiter
ste is voor een democraat evenmin verkie
selijk. De specialist op een politiek deelter
rein, die zich gedetailleerd en vaak vanuit 
een stafmatig-ambtelijke optiek met onder
werpen bezig houdt en daardoor de sa
menhang met de totale overheidstaak uit 
het oog verliest. 
Dit type volksvertegenwoordiger loopt het 
gevaar zich bezig te houden met zaken die 

Er ontstaan zoiets van 
mengvormen van de poli
ticus-ambtenaar en de 
ambtenaar-politicus. De 
politicus gedraagt zich 
steeds minder als de 
volksvertegenwoordiger. 
Hij maakt zijn eigen 
maatschappelijke 
werkelijkheid 

de burger zelf -en wellicht beter- kan rege
len; hij weet immers zo veel. 

Vanuit het oogpunt van afstandelijk be
sturen is het boeiend om bijvoorbeeld 
amendementen vanuit de Kamer bij de be
handeling van de onderwijswetgeving 
nader te bestuderen en daarbij de vraag te 
stellen in hoeverre ze voortkomen uit de po
litieke visie van de fracties en de hoofdlij
nen van de verhouding overheid - onder
wijsinstelling raken, dan wei voortvloeien uit 
particuliere opvattingen over kwaliteit, 
structuren en taakuitvoering. 
De grate departementen met een interne or
ganisatorische verkokering werken steeds 
verdergaande verfijning van wetgeving en 
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het bovengenoemde gedrag van politici in 
de hand. De op meerdere departementen 
te constateren toenemende verpolitisering 
van de top van het apparaat bevordert oak 
niet altijd het instandhouden van een hel
dere scheiding in taak en opstelling van de 
ambtenaar en die van de politicus. Er ont
staat zoiets als een mengvorm van de po
liticus-ambtenaar en de ambtenaar-politi
cus. De politicus gedraagt zich steeds 
minder als de volksvertegenwoordiger. Hij 
maakt zijn eigen maatschappelijke werke
lijkheid en houdt niet aileen toezicht op de 
overheid maar vertelt steeds vaker vanuit 
zijn maatschappijbeeld hoe de burger en 
zijn organisaties zich hebben te gedragen. 

Het is de taak van politieke partijen om op 
dit terrein waakzaam te zijn. Kandidaten
lijsten voor verkiezingen, opgesteld door 
besturen van politieke partijen, kunnen 
deze tendens versterken indien de samen
stelling achter gesloten deuren door partij
besturen zonder voldoende terugkoppeling 
naar de achterban geschiedt. Het gevaar 
wordt evenzeer vergroot als bij de samen
stelling te zeer gezocht wordt in de beperkte 
wereld van het eigen politieke circuit. Ver
tegenwoordigende organen op elk niveau 
hebben behoefte aan mensen met een 
grate betrokkenheid bij de maatschappij, 
haar maatschappelijke organisaties en in
stellingen. 

Zijn de suggesties om de doorstroom in 
de Eerste en de Tweede Kamer te vergro
ten, om ruimere mogelijkheden te schep
pen voor kamerleden voor het aanvaarden 
van parttime functies en om de vergader
druk van de Kamers terug te dringen door 
een meer afstandelijke benadering van de 
parlementaire taken door de leden van de 
twee Kamers, niet de moeite waard om 
nader onderzocht en op operationele uit
voeringsvormen getoetst te worden? En 
hoeveel kans hebben de voorstellen van de 
Commissie-Deetman ten aanzien van de 
optimalisering van de functie van de 
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Tweede Kamer om ongeschonden en met 
een breed draagvlak aangenomen te wor
den? 

'Dereguleren en decentraliseren', een 
ander thema dat urgent is en algemeen 
aandacht vraagt, heeft de laatste jaren in 
de politieke discussie hoog gescoord. Het 
heeft alles te maken met de verhouding par
lement- overheid- burger. Het is bovendien 
toetsbaar aan concreet politiek beleid in aile 
maatschappelijke sectoren. 

Wat is de feitelijke situatie? Het deregu
leringsproces en de daaraan gekoppelde 
ontbureaucratisering verlopen in vele sec
loren uitermate traag; soms lijkt het er op 
dat oude regels aileen maar worden afge
schaft ten gunste van nieuwe die een meer 
gedetailleerde bemoeienis van de overheid 
beogen. De afslanking van het overheids
apparaat verloopt moeizaam; de effecten in 
het kader van regelgeving zijn ternauwer
nood zichtbaar. De gang van zaken en de 
onevenwichtige invulling van het politieke 
streven roepen tegenkrachten op: is dere
guleren reeel en kan de burger wei een gro
tere vrijheidsgraad aan? Deze vragen zijn 
prematuur als het dereguleringsproces nog 
niet op een systematische wijze is aange
pakt en goede overheidsinstrumenten voor 
de nieuwe situatie nog niet zijn ontwikkeld. 
Dereguleren vraagt om een fundamentele 
discussie over de kerntaken van de over
heid en leidt vervolgens tot nieuwe wetge
ving die veelal bescheidener van omvang 
zal kunnen zijn. 

Bij decentraliseren ligt het probleem in de 
heroverweging van de verhouding tussen 
nationale, provinciale en gemeentelijke 
overheid. Dit wordt nog bemoeilijkt door de 
ontwikkelingen in EG-verband, die vragen 
oproepen over de gewenste omvang van 
provincies en van gemeenten in een veel 
grotere federatieve samenwerking. 
Stellingen worden in overvloed geponeerd; 
discussies met hartstocht gevoerd. Maar is 
er een politieke wil tot verandering? Hier ligt 
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een fundamenteel probleem: de machts
verhouding en het machtsevenwicht tussen 
de politieke krachten die op de diverse be
stuursniveaus werkzaam zijn. Het gaat hier 
waarschijnlijk om slechts enkele duizenden 
burgers (politici!), die de veranderings-

. ruimte bepalen. Worden hierdoor geen fun
damentele veranderingen geblokkeerd? 

De taakverdeling tussen landsbestuur, 
provinciaal bestuur en gemeentebestuur 
staat niet los van de wijze waarop de maat
schappelijke processen in de sociaal-eco
nomische sector, de gezondheidszorg, het 
onderwijs, de culturele instellingen zijn ge
organiseerd. De landelijke indeling van Ka
mers van Koophandel, de regio-indeling 
van de politie, de verdeling van taken tus
sen het centraal bestuur en de regionale be
sturen voor de arbeidsvoorziening, de or
ganisatie en de wijze van planning van 
gezondheidszorgvoorzieningen, de sprei
ding van cultuurvoorzieningen en onder
wijsinstellingen en hun natuurlijke voe
dingsgebieden zijn -naar verwacht mag 
worden- gebaseerd op voor het betreffende 
terrein relevante gronden. Maar op allerlei 
deelterreinen is er interferentie tussen di
verse typen voorzieningen en met de over
heid op diverse niveaus. 

Wordt er bij de heroriëntatie over de be
stuurslagen voldoende aandacht gegeven 
aan de eisen, die vanuit deze onderlinge re
latie zouden moeten worden gesteld? Waar 
vindt het overleg over de noodzakelijke sa
menhang plaats en hoe worden de burger 
en zijn organisaties daarbij betrokken? 

De indruk bestaat dat deze toch wezen
lijke problematiek te veel in beslotenheid en 
fragmentarisch aan de orde komt. Het lijkt 
nodig dat in eerste instantie de probleem
stelling op een toegankelijke wijze wordt ge
formuleerd en de alternatieven met voor- en 
nadelen worden gepresenteerd. Niet alleen 
de media maar ook de overheid zou in haar 
voorlichtingsbeleid deze aangelegenheid 
veel meer onder de publieke belangstelling 
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moeten brengen. Daarbij kan de inschatting 
over het verloop van het eenwordingspro
ces binneJ!l de EG als een belangrijke fac
tor worden meegenomen, zonder dat het de 
politieke ~~luitvorming over de Neder
landse situatie hoeft te blokkeren. 

De burger: pijler van de maatschappij 
en de politiek 
Het meest fundamentele probleem van een 
democratische staat is ook nu nog hoe de 
burger betrokken kan zijn bij het beïnvloe
den van de overheid en het functioneren 
van de maatschappij. De vrije burger staat 
te veel aan de zijlijn, zowel met betrekking 
tot een effectief uitoefenen van zijn rechten 
als ten aanzien van het uitoefenen van zijn 
plichten ten opzichte van de staat en de ge
meenschap. 

De inmiddels verlaten ideeën over de ver
zorgingsstaat hebben er bijvoorbeeld toe 
geleid dat in meerdere sectoren de burger 
als vrijwilliger teruggedrongen is door de 
professional. Gezondheidszorg, culturele 
activiteiten en jeugdwerk zijn hiervan voor
beelden. 

Dertig jaar geleden waren het beleid en 
de uitvoering van de Nederlandse padvin
derij en de katholieke verkennerij volledig 
in handen van vrijwilligers die niet zelden 
een groot gedeelte van hun vrije tijd aan 
deze activiteiten besteden. Geleidelijk aan 
is het beleid, de opleiding tot kaderfuncties 
en de coördinatie van de uitvoering bijna ge
heel in handen gekomen van een profes
sionele staf. 

Vele tientallen jaren waren de kruisver
enigingen feitelijk in handen van de burger. 
Zowel op landelijk, regionaal als op plaat
selijk niveau waren de bestuurlijke activi
teiten, maar ook een gedeelte van de uit
voerende taken een directe 
verantwoordelijkheid en zorg van de vrijwil
liger. Ook op dit terrein heeft de professio
nalisering de feitelijke rol van de burger ver
kleind. 
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:ing En wie is nog bereid om in de jaren ne- enigingen in het geding. En toch leveren zij 

lro- gentig lid te worden van een schoolbestuur bijdragen aan het~nstandhouden en over-

ac- waarin de feitelijke invulling van de be- dragen van de cul uur en aan het verbre-

tde stuurlijke verantwoordelijkheid door een on- den van mogelijktweten voor de vrije-tijds-

Ier- doorzichtige kluwen van voorschriften en besteding. Als besfl?~rder en vrijwilliger in 

de feitelijke invulling van de noodzakelijke ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, cultu-

medezeggenschap van de schoolgemeen- rele organisaties, sportorganisaties krijgt de 

ij schap bijna tot nul is gereduceerd. Let wel: burger de gelegenheid mede-verantwoor-

de professional is vaak nodig, maar de bur- delijkheid te dragen voor die maatschappij. 

een ger kan in zijn vrije tijd meer dan vaak wordt De burger levert op deze wijze een aan-

1 de gedacht, mits hij of zij verantwoordelijkheid zienlijke bijdrage aan het instandhouden en 

I oe- mag dragen en daarop wordt aangespro- versterken van gemeenschappen, die de 

1ren ken. samenhang in een maatschappij bevorde-

taat Het is te hopen dat de nieuwe visie van het ren. Dat zij daardoor de collectieve uitga-

cing CDA op de verzorgingsmaatschappij er te- ven en de bureaucratie terugdringen zijn 

1ten vens toe leidt dat een actief beleid wordt ge- positieve bijprodukten van hun burgerzin. 

zijn 
ge- Voor de burger, die een gedeelte van zijn 

vrije tijd besteedt aan politieke activiteiten 

ver- De vrije burger staat te 
binnen of buiten politieke partijen, geldt wel-

toe licht in bijzondere mate de betrokkenheid bij 

rger veel aan de zijlijn de maatschappij en de burgers. Veelal vindt 

·de dat plaats op lokaal niveau. Doorgaans zal 

rele men bij deze groep burgers een meer inte-

oor- grale belangstelling voor het maatschap-
pelijk gebeuren in al zijn facetten aantref-

I en voerd om te stimuleren dat de burger weer fen. Dit zou in ieder geval moeten worden 

lvin- opnieuw een aantal taken op vrijwillige gestimuleerd. Immers, naast de mensen 

edig basis op zich neemt. Plaatselijke activitei- die veel belangstelling en inzet opbrengen 

I den ten op het terrein van hulpverlening vormen voor bepaalde sectoren in de maatschappij 

aan daarvan ongetwijfeld de voorbeelden; het is en de daar levende belangen, heeft de de-

aan dan echter merkwaardig te constateren dat mocratische samenleving behoefte aan ge-

)ties bij het gevoerde bezuinigingsbeleid soms neralisten, mensen die in staat zijn -hoe glo-

tge- kleine subsidiebedragen opgeofferd wor- baal dan ook- zich bezig te houden met de 

1fes- den die juist voor dit soort vrijwilligerswerk maatschappij in samenhang en zich over de 

van essentiële betekenis zijn. Tengevolge diverse sectoren heen een oordeel kunnen 

:ver- van bezuinigingen op gemeentelijk niveau vormen. Immers, ook hier geldt dat het ge-

·ger. staan soms subsidies van enkele duizen- heel meer is dan de som der delen. Politiek 

laat- den guldens voor de vrijwillige hulpdienst en maatschappelijk bestaat beleid niet pri-

::tivi- op de tocht terwijl hier vele tientallen bur- mair uit het optellen van de vele en diverse 

~ uit- gers vele honderden medeburgers om niet deelbelangen maar veeleer uit het ontwik-

ecte en vaak met veel plezier diensten bewijzen kelen van visie, het afstemmen van de di-

ijwil- die voor de betreffende medeburger zeer verse deelbelangen op elkaar en -waar 

ssio- belangrijk zijn. nodig- het stellen van prioriteiten. 

·ver- Maar ook in grotere gemeenten zijn rela- Voor de versterking van het draagvlak 

tief kleine subsidies voor vele culturele ver- voor de politiek op gemeentelijk, provinci-
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voor de politiek op gemeentelijk, provinci
aal en nationaal niveau zal veel afhangen 
van de wijze waarop politieke partijen in 
staat zijn om burgers actief en zinvol te be
trekken bij beleidsvoorbereiding en controle 
op de beleidsuitvoering. 

Toch blijft de vraag hoe de politicus op elk 
niveau en de maatschappelijk geenga
geerde burger, werkzaam in allerlei secto
ren van die maatschappij, meervoeling met 
elkaar kunnen houden en van elkaars er
varingen kunnen profiteren. Op landelijk ni
veau zijn de laatste jaren meer structurele 
contacten ontstaan tussen politici en lan
delijk opererende intermediaire organisa
ties. Men kan verder gaan: waarom zouden 
politici niet in dat soort organisaties ook als 
bestuurder kunnen functioneren? Is die 
vaak nagestreefde scheiding niet onna
tuurlijk en hypocriet? 

De vraag is of juist vanuit de betrokken
heid van de burger bij de maatschappij en 
de politiek dit soort contacten vooral op lo
kaal niveau zouden moeten worden geen
tameerd. lnformeel bestaat dit vaak door 
dubbelrollen die burgers vervullen. Toch 
zou het zinvol zijn om beleidsmatig dit soort 
contacten systematisch te bevorderen. 
Wellicht is dat eenvoudiger in kleinere ge
meenten dan in grotere, maar ook daar kan 
via een relatief eenvoudige infrastructuur 
een oplossing worden verkregen indien dit 
politiek als een belangrijk item wordt gezien. 

De vraag is hoe in de praktijk de belang
stelling en de deskundigheid van de burger 
voor de politiek op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau kan worden gestimu
leerd en tot effect leidt. Geen heil moet wor
den verwacht van grote congressen en re
gionale bijeenkomsten waar de politieke 
leiders het woord voeren en de aanwezigen 
in het gunstigste geval op een aantal ter
reinen -meestal actueel gekleurd- betere in
formatie krijgen. Het gaat er immers niet pri
mair om dat de burger, maar dat de politiek 
luistert. 
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De betrokkenheid van de burger moet 
geent zijn op de vooronderstelling dat deze 
burger met verworven kennis en met parti
cipatie aan studie- en overlegbijeenkom
sten actief, zinvol en dus met invloed zijn 
taak als lid van de Nederlandse gemeen
schap beter kan vervullen. 

De eerste aangrijpingspunten en beste 
mogelijkheden liggen in beginsel op lokaal 
niveau. Gemeentelijke afdelingen van poli
tieke partijen zouden voor deelterreinen 
van het beleid veel meer burgers moeten 
interesseren en actief betrekken in de voor
bereiding van besluitvorming die in ge
meenteraden totstandkomen. Gemeente
lijke commissies bieden mogelijkheid voor 
het aantrekken van niet-raadsleden bij de 
voorbereiding van besluitvorming in de ge
meenteraad, maar ook afdelingen van po
litieke partijen kunnen meer doen. De bur
ger zal doorgaans hier aileen meer blijvend 
in ge·lnteresseerd zijn indien een dergelijke 
betrokkenheid een zekere continulteit heeft 
en de burger bij de politieke besluitvorming 
ervaart dat zijn of haar inbreng ook enige 
betekenis heeft gehad. Waarom zouden 
voor de belangrijkste gemeentelijke be
leidssectoren geen permanente commis
sies van advies en bijstand door het CDA 
in het Ieven worden geroepen? 

Op provinciaal niveau kan eveneens ge
werkt worden aan een infrastructuur die de 
leden van de Provinciale Staten kan voe
den bij de voorbereiding van hun stelling
namen. Hier ligt het voor de hand om naast 
individuele deskundigen ook een beroep te 
doen op vertegenwoordigers van maat
schappelijke organisaties, die in de provin
cie werkzaam zijn. Natuurlijk gebeurt dat 
bijna overal op een ad hoc basis. Doch in
dien men meer structureel wil werken aan 
verbreding van het politieke draagvlak is 
een meer permanente vormgeving van dit 
type netwerken van groot belang. 

Op landelijk niveau is de kaderschool van 
het CDA een goed instrument om geYnte-
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resseerde burgers politiek te vormen en met 
elkaar en met deskundigen te Iaten discus
sieren. Wellicht zouden juist de afgestu
deerden van deze cursussen belangrijke 
actoren kunnen zijn in het ontwikkelen van 
lokale en provinciale netwerken van politiek 
ge·(nteresseerde burgers. Daarnaast is de 
vraag of deze kadercursussen niet vragen 
om een type nascholing, waarbij de actuele 
politiek in een breed kader aan de orde 
wordt gesteld en vanuit de CDA-uitgangs
punten wordt beoordeeld. 
lndien wij het rapport van het CDA 'Politiek 
dicht bij mensen' serieus willen nemen, zal 
de partij een hoge prioriteit moeten geven 
aan de betrokkenheid en deskundigheids
bevordering van grotere groepen burgers. 

Slot 
Het mag geen verwondering wekken dat de 
ontwikkelingen van de laatste decennia de 
belangstelling van de burger voor het poli
tieke bedrijf niet hebben gestimuleerd. lm
mers, vele ideologische doelen en idealen 
blijken in onze complexe wereld niet of 
slechts zeer ten dele gerealiseerd te kun
nen worden of verliezen hun politieke bete
kenis. De politieke maakbaarheid van de 
maatschappij blijkt relatief klein te zijn. De 
levende, dynamische werkelijkheid van 
kleinere en grotere gemeenschappen en de 
technologische ontwikkelingen Iaten zich 
niet door politieke visies en wetten inklem
men. De politiek is haar burger kwijtgeraakt; 
de burger zijn politiek! 

Voor het CDA zal naast de voorbereiding 
van de kamerverkiezingen 1994 het door
denken van de algemene problematiek een 
belangrijke voorwaarde zijn om inhoud te 
geven aan zijn doelstelling. Hoe gaat het 
CDA consequent om met dereguleren, de
centraliseren, met het betrekken van de 
burger bij het politieke besluitvormingspro
ces en bij het instandhouden en verbeteren 
van deze maatschappij? 
Welke reele betekenis heeft daarbij onze in-
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spiratiebron? 
lmmers, het CDA pretendeert het Evan

gelie als leidraad van zijn handelen te 
nemen. In politieke termen vertaald zijn dat 
de kernbegrippen: gerechtigheid, solidari
teit, rentmeesterschap en gespreide ver
antwoordelijkheid. Deze begrippen maken 
het op zichzelf mogelijk om beleid op deel
terreinen en sectoren meer in te passen in 
een overkoepelende beleidsvisie die rich
tinggevend is op korte en op langere ter
mijn. Deze begrippen hebben daarenboven 
voldoende abstractieniveau zodat zij op di
verse deelterreinen en in verschillende pe
rioden toch hun bestaansgrond en politieke 
basis kunnen hebben. Dit abstractieniveau 
is echter voor- en nadeel tegelijkertijd. lm
mers, het kan in het politiek handelen ge
makkelijk een rekbaarheid bevorderen, die 
door vele burgers zal worden ge"lnterpre
teerd als bestuurlijke vrijblijvendheid. 

Heeft het CDA een meer integrale en in
spirerende boodschap dan die als de be
stuurlijke middenpartij waar vele mensen 
-en terecht- zich redelijk goed thuis en vei
lig voelen? Dat het CDA is uitgegroeid tot 
een zeer goede bestuurderspartij, die een 
belangrijke invloed heeft gehad op de sta
biliteit, soliditeit en continufteit van onze 
maatschappij en generaties uitstekende 
bestuurders op elk niveau heeft geleverd, 
is een maatschappelijk goede zaak en mag 
ook bij verkiezingen een belangrijk wervend 
element zijn. 

Maar ......... het CDA wil meer; het CDA 
is meer! Juist vanuit dit uitgangspunt is de 
relatie burger/politiek en burger/maat
schappij van wezenlijke betekenis. Die 
boodschap mag niet verbleken! 
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