
Democratie 

Drs. A.M. Oostlander 

Democratie als 
voortdurende zorg 

Geloofwaardig functioneren in de politiek is 
een doe! dat voor verschillende politieke 
stromingen een uiteenlopende betekenis 
heeft. Het is gebrek aan levende visie en 
aan brede verwerking in de maatschappij, 
waardoor de politiek vervalt in verkokering 
en be/angenbehartiging. Technische en za
kelijke oplossingen he/pen van de wal in de 
sloot. 

'Alles van waarde is weerloos' zo luidt een 
bekende dichtregel. Die is zeker van toe
passing op de democratie, inclusief de par
lementaire. Het is een manier om met el
kaar en met maatschappelijke belangen om 
te gaan. Oat is een kwestie van moraliteit, 
van respect en van vertrouwen. Zoiets kan 
kapot gaan. Je kunt het vergelijken met mi
lieu-waarden zoals schone Iucht en schoon 
water. Vroeger dachten we dat die onein
dig beschikbaar waren. Dat bleek allerminst 
het geval. Democratie kan ook op. En wee 
ons als ons zoiets overkomt. 

Het is de vraag of de democratie zoals wij 
die kennen en graag zien los van de chris
telijke normen en waarden bestaan kan. 
Hoe zien we democratie dan? Niet als be
sluitvorming conform het simpele principe 
van de helft plus een; en ook niet als een 
onbegrensde mogelijkheid om alles wat wij 
goed vinden via de sterke arm van de over-
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heid aan anderen op te leggen of aan an
deren te verbieden. 

Onze visie op democratie gaat uit van een 
hoge waardering voor de enkele mens in 
zijn politieke verantwoordelijkheid: de bur
ger. Dat gaat gepaard met een bijzonder res
pect, als het even kan met loyaliteit, ten op
zichte van de overheid die zich gedragen 
moet als 'dienaresse Gods, het volk ten 
baat' zoals vroeger wei plechtig gezegd 
werd. In onze visie hoort die overheid zich 
bewust te zijn van de grenzen van haar ~ 

mandaat en de burger moet daar steeds at
tent op zijn of erop gewezen worden. Oat is 
altijd moeilijk om uit te leggen. Het moei
lijkste deel van de rapporten van het We
tenschappelijk lnstituutvoor het CDA, zeker 
als het ging om antwoorden op nieuwe vra
gen. Wat moet en mag de overheid op dit 
terrein doen? Christen-democraten hebben 
enige ervaring met die vraag omdat we ons 
steeds moesten onderscheiden van de zo
genaamde theocraten. In andere partijen -
zeker in het socialisme - heeft men die er
varing veel minder en blijkt de 'totalitaire 
verleiding' steeds present. Bij hen is die niet 
op een fout idee van theocratie gebaseerd 
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maar op die van de volkssoevereiniteit. Het 
overheidsgezag is een verlengstuk van de 
volkswil. En omdat die volkswil iets onge
definieerds is, eigenlijk geen grenzen kent, 
kom je van daaruit steeds die totalitaire ver
leiding tegen; want wie ben jij om de gel
digheid van de volkswil te betwisten, waar
over het oak gaan mag. 

Volgens de christen-democratie gaat het 
bij de politieke democratie om een besluit
vormingsproces op het terrein van de pu
blieke gerechtigheid, dat wil zeggen waar 
het noodzakelijk is dat regels voor ieder gel
den en desnoods met de sterke arm mogen 
worden afgedwongen. Oat beperkt de zeg
genschap van de overheid. AI heel vroeg 
heeft men in christelijke kring onderkend dat 
'de sterke arm' maar op een beperkt gebied 
inzetbaar is. Men besefte dat het eerst op 
de terreinen van geloof en geweten. Oat is 
nog lang geen verouderd of algemeen ge
deeld inzicht. Wij nemen vandaag kennis 
van de hernieuwde discussie over de vac
cinatieplicht. Hoe bescheiden moet de 
overheid zijn? 

Die oproep tot politieke bescheidenheid 
gaat gepaard met het inzicht dat minder
heidsstandpunten als het kan moeten wor
den 'meegenomen' in het overheidsbeleid. 
Oat geldt des te meer naarmate het om 
zaken gaat waaraan die minderheid veel 
waarde hecht. Als het geweten van burgers 
in zicht komt moet de overheid sowieso 
voorzichtig zijn en zelfbeheersing tonen . 

Het zit diep bij de christen-democratische 
stroming in haar diverse nuances om te 
zoeken naar een vertegenwoordigende de
mocratie. Er moet een tussenlaag zijn van 
magistraten die op een ordelijke wijze kri
tiek of zelfs opstand kan organiseren. De 
democratie zoals wij die kennen is zo op
gezet dat de volksvertegenwoordiging (de 
moderne tussenlaag) kritiek en omwente
lingen teweeg kan brengen zonder dat ge
weld hoeft te worden gebruikt. Het hele pro
ces kan zelfs binnen de rechtsregels 
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plaatsvinden; een triomf voor de opvatting 
dat het bij politiek in de eerste plaats gaat 
om gerechtigheid. 

Onze democratie is het resultaat van een 
eeuwenlang leerproces met bijdragen van 
mensen die met een goed zicht op normen 
en waarden in de politieke werkelijkheid 
bezig waren. Het is een systeem dat op sim
pele ideeen is gefundeerd en nochtans 
geen vanzelfsprekendheid is. Oat beseffen 
weals we in de wereld om ons heen kijken. 
En als je er niet heel goed op let gaan de 
verleidingen domineren en verloedert het 
systeem. Het blijkt bijzonder moeilijk om die 
verloedering te boven te komen. Er is aile 
reden om aan onszelf, en aan anderen die 
(opnieuw) willen beginnen met de opbouw 
van een democratie, krachtig voor te hou
den dat het gaat om: 
- realisatie van politieke normen en waar

den, dat wil zeggen om rechten die de 
steun van overheidsmacht behoeven; 

- een daarbij passende zelfbeperking 
omdat het met name het recht op ver
antwoordelijkheid van personen en maat
schappelijke organisaties aan de orde is, 
reden waarom de overheid in onze visie 
een dienende taak heeft en niet een alles 
dominerende; 

- een groat respect voor de politieke ver
antwoordelijkheid van de burgers die in 
staat moeten zijn om hun bijdrage aan het 
'op het goede spoor houden' van de over
heid te leveren. 

Verval van de democratie in Europa 
Een bijzonder geval vormt de democratie in 
de Europese Gemeenschap. Het is bepaald 
niet zo dat Europese parlementariers voort
durend gefrustreerd rand lopen omdat ze 
niets te zeggen zouden hebben. Oat zou 
niet eens terecht zijn. Er berust een aan
zienlijke begrotingsmacht bij het Europees 
Parlement (EP). De sluiting van akkoorden 
met derde Ianden kan niet zonder EP-in
stemming plaats vinden. Er wordt door 
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'Maastricht' enige verruiming van andere 
mede-beslissingsbevoegdheden gereali
seerd. In een aantal sectoren wordt het de
mocratisch tekort voor een deel opgehe
ven. Het grootste probleem vormen de 
nieuwe sectoren die min of meer binnen 

De Europese pijler in de 
NAVO is niet meer dan 
een luchtballon die maar 
stevig moet worden 
vastgeknoopt aan de 
Amerikaanse zuil 

structuren van de EG gebracht worden. 
Daar wordt, zo zou men kunnen zeggen, 
een nieuw democratisch 'gat' gecreeerd. 
Dat geldt het Buitenlands- en Veiligheids
beleid, Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Geen enkel parlement heeft zodoende 
nog effectieve zeggenschap over een aan
tal vormen van beleid die voor iedere lid
staat, voor de Gemeenschap en voor derde 
Ianden van grote betekenis zijn. De Tweede 
Kamer en het EP hebben bij de behande
ling van 'Schengen' van hun ongenoegen 
daarover blijk gegeven. Het rampzalige be
leid van de Europese Politieke Samenwer
king ten aanzien van ex-Joegoslavie de
monstreert hoe ernstig het is als Europa 
geen leiderschap bezit als het er op aan 
komt. Als er een federale regering voor dit 
beleid kon opkomen, bijvoorbeeld onder Iei
ding van iemand als Jacques Delors, dan 
hoefden we niet ten eeuwige dagen op de 
initiatieven van de Verenigde Staten te 
wachten. Hier blijkt dramatisch wat de zo
genaamde Europese pijler van de NAVO 
voorstelt. Het is niet meer dan een Iucht-
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ballon die maar stevig moet worden vast
geknoopt aan de Amerikaanse zuil, anders 
stijgt hij op naar hoger sferen, ver van de 
aardse realiteit, om daar hoog boven als 
een zeepbel uit elkaar te spatten. Men kan 
zich slechts verbazen over de opscheppe
rij van de grotere Ianden. Gelukkig dat we 
voor onze veiligheid niet van hen afhanke
lijk zijn geweest. Het gebrek aan een vaste 
verankering in democratische, staatkun
dige structuren is in de praktijk een groot 
gevaar. 

De burger kan hier niets aan doen tenzij 
men zich ontdoet van regeringen die in het 
intergouvernementele gehannes behagen 
scheppen. Het is een mirakel dat ministers 
het klaar spelen om deze inbreuk op de de
mocratie als een pal staan voor de natio
nale soevereiniteit te verkopen. Zelfs in het 
concept-Program van Uitgangspunten 
wordt met enige spijt gesproken over de 
verkleining van onze speelruimte op Bui
tenlands gebied als hier van enige Euro
pese federalisering sprake zou zijn. De 
praktijk zien we voor ons: er is sprake van 
wederzijdse verlamming van soevereine 
lidstaten. Zelfs de internationale samen-~ 
werking bij de reorganisatie van de krijgs
macht betekent bij deze stand van zaken 
een onmachtig maken van de beste krijgs
macht-onderdelen. lndien er geen Euro
pees-politieke besluiten genomen kunnen 
worden is een samengesmolten krijgs
macht onderdeel niet inzetbaar. De geloof
waardigheid van Europa als een van de be
langrijkste factoren in het wereldgebeuren 
ligt hiermee aan duigen. Er is reden voor 
schaamte een Europees burger te zijn. 

Dicht bij de burger; een elitaire slogan 
Veel dubieuze politiek ten aanzien van de 
Europese integratie wordt verhuld achterde 
slogan 'dicht bij de burger'. Die wordt ver
bonden met de gedachte dat we de burger 
vooral ontmoeten op het allerlaagste be
stuursniveau. In een bekrompen versie van 
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het subsidiariteitsdenken, namelijk een die 
niet ingebed is in een personalistische 
mens-visie, lijkt het erop alsof de hoger be
stuursniveaus toch meer de jachtgebieden 
van de elites zijn. Hier vergeet men dat de 
burger pas serieus genomen wordt als elke 
bestuurslaag open staat voor betrokken
heid van de burgers. De Koningin staat ui
teraard niet verder van de burger af dan de 
burgemeester; het raadslid is de burger niet 
meer nabij dan de parlementarier. Men leze 
er de pers maar op na. De slogan 'dicht bij 
de burger' heeft een elitaire strekking. De
mocratische nabijheid wordt geschapen 
door democratische be.lnvloedingsmoge
lijkheden, op elk niveau. De burger laat zich 
niet afschepen met kleinschaligheid. Hij in
teresseert zich evengoed voor de hardheid 
van de gulden, voor het Joegoslavie-beleid, 
als voor de hervorming van het Europese 
landbouwbeleid. 

De opmerkingen van minister Hirsch Ballin 
over de subsidiaire verhouding tussen 
volksvertegenwoordigingen zijn nog niet 
breed genoeg doorgedrongen. 'Ais een 
overheidsbevoegdheid op een bepaald par
lementair niveau onvoldoende te controle
ren is dan moet die controle worden over
geheveld naar een volksvertegen
woordiging die dat wei kan.' 

Ondanks de inzet van de Nederlandse re
gering bij haar eerste 'Maastricht'-ontwerp 
is er zelfs nog een groot tekort waar het de 
openbaarheid van besluitvorming betreft. 
Oat de symbolische openheid aan het begin 
van vergaderingen van de Europese Raden 
nog niet eens mogelijk blijkt is een blaam 
voor West Europa dat door buitenstaanders 
zozeer als voorbeeld van democratie wordt 
gezien. 

Zelfbeperking van de Europese politiek 
De Europese politiek zal om diverse rede
nen op een punt uitblinken als het gaat om 
democratische bevoegdheidsverdeling. 
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Oat is het punt van de zelfbeperking. Waar 
bij het vigerende Verdrag de octopus-ach
tige bemoeienis van de economische voor
schriften een gevaar betekende voor de 
eigen ontwikkeling van andere beleidssec
toren schept 'Maastricht' ruimte en erken
ning. Oat is onder andere zo bij het onder
wijs- en het cultuurbeleid. De daarvoor 
opgenomen paragrafen veranderen de EG 
in een beschermengel voor het betreffende 
nationale beleid. Oat lijkt me zeer goed te 
passen bij de christen-democratische op
vatting over overheidsbestuur. De EG res
pecteert bovendien de eigen verantwoor
delijkheid van de onderwijsinstellingen veel 
meer dan deze van de regeringen van de 
lidstaten gewend zijn. Mocht er een sterker 
maatschappelijk 'middenveld' op Europese 
schaal totstandkomen dan zou de Ge
meenschap daarin een uitstekende demo
cratiserende partner kunnen vinden. Van
uit het klassieke subsidiariteitsdenken komt 
men niet zo snel op de gedachte dat zo'n 
Europees maatschappelijk veld nodig is. Er 
wordt teveel gedacht in termen van hogere 
en lagere politieke bestuursniveaus. Door 
te spreken over 'horizontale subsidiariteit' 
maken we elkaar ervan bewust dat het sub
sidiariteitsbeginsel een veelzijdiger beteke
nis heeft. De kenners ontdekken hier iets 
van de 'soevereiniteit in eigen kring' het
geen naar het oordeel van hen die daar voor 
het eerst mee in aanraking komen zo on
geveer het toppunt van democratisch den
ken vertegenwoordigt. 

Het debat in Nederland 
Het is onthullend hoezeer de onvrede met 
het democratisch functioneren in Neder
land door oude tegenstanders van de ver
zuiling geweten wordt aan de ontzuiling 
zelve. Zeer terecht gaat Van Mierlo er van 
uit dat de politieke democratie in de maat
schappelijke geworteld moet zijn. Als de re
gelmatige contacten met geestverwante or
ganisaties wegvallen ontstaat er vanzelf 
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een kloof. Het klassieke liberale den ken be- de morele band is die de leden aan elkaar 
handelde sociale instituties als belemme
ringen van de vrijheid van het individu. De 
modale 066-er was geen lid van een vak
bond, noch van een kerk of een schoolver
eniging. Gezin en huwelijk werden door 
hem zeker niet verheerlijkt. En hij was ook 
geen lid van 066. Voor buitenstaanders 
was het vreemd te horen dat het verschijn
sel 'partij' in deze radicaalliberale kring niet 
populair was. Eigenlijk mobiliseert 066 het 
institutioneel non-engagement. Als de so
ciale tussenstructuren zo negatief worden 
ervaren spreekt het vanzelf dat de relatie 
tussen parlement en burger een probleem 
vormt. De brug is afgebroken. 

Het verwondert dan ook niet dat dit as
pect van de ongeloofwaardigheid van de 
parlementaire democratie in de diverse par
tijen uiteenlopend beleefd wordt. 

Nauw met dit liberale denken verbonden 
is de stelling omtrent 'het einde van de ide
ologie'. In zoverre daar iets van aan is, geldt 
die constatering die partijen die hun heil 
hebben gezocht in de verzakelijking van de 
politiek. Een tijdlang leek dat een hoogst 
moderne trend. Anderen vroegen zich at 
wat je eigenlijk nog vertegenwoordigt als je 
ideologie aan zijn eind is. Het komt mij voor 
dat de burger van de politicus verlangt dat 
deze hem iets te zeggen heeft, een visie 
met hem deelt. Het ambt van volksverte
genwoordiger mag niet tot dat van spreek
buis verschraald te worden. Men moet niet 
te benauwd zijn om de functie van gids te 
vervullen. Oat wordt in vrijwel geen enkel 
vak vreemd gevonden. 066 drijft het op het 
lokale vlak soms zover dat een nieuw aan
getreden fractie eerst een enquete in de ge
meente houdt om te horen wat de burgers 
willen. Op basis daarvan wordt vervolgens 
het beleid geformuleerd. Oat lijkt teveel op 
een wegduiken voor verantwoordelijkhe
den. In het CDA geldt dat de gemeen
schappelijke overtuiging, en de grondslag 
waarop deze gevormd en vernieuwd wordt, 
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verbindt. Oat is ook zo voor de een zeer 
groot deel van de kiezers. Welnu als die 
band niet bestaat is er nog een reden om 
de relatie met de burger als een probleem 
te zien. We mogen ons gelukkig prijzen dat 
het CDA over een Kaderschool en allerlei 
trainingsmogelijkheden beschikt om de 
I eden bewust te maken van die morele band 
die door een levende overtuiging gevormd 
wordt. Met nestgeur hadden we het niet 
gered. Goed dat er een hoogwaardig We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA be
staat dat nieuwe problemen niet uit de weg 
gaat maar juist een voorliefde heeft om die 
aan te pakken. Zo werkt dat lnstituut met 
zijn vele externe adviseurs aan een voort
durende actuaiisering van de christen-de
mocratische overtuiging. Van een einde 
van de ideologie wordt daar weinig verno
men. In tegendeel: het bepaalt, samen met 
vele andere christen-democraten de 
agenda van de politieke discussie. 

Een stroming die de onderwerpen van 
gesprek bepaalt trekt de aandacht van de 
burgers en versterkt het vertrouwen in de 
eigen politieke filosofie. Het is niet wijs om 
aan andere agenda-bepalers te vee I eer te 
geven. Men neme hun agendapunten nict 
over. Die vertegenwoordigen doorgaans 
probleem-oplossingsmethoden die niet zo
veel waard zijn. Daarop wordt hieronder in
gegaan. 

Bij gebrek aan een levende visie en een 
brede verworteling in de maatschappij ver
valt de politiek in verkokering, doorgeefluik 
van pressie-groepen of belangenpolitiek. 
Verkokering is beleid zonder dwarsverbin
dingen met of inbedding in de veelvormige 
werkelijkheid. Bij parlementariers kan het 
een gevolg zijn van de clubgeest ten op
zichte van de collega's waarmee men sa
menwerkt in het eigen specialisme. Door 
eenzijdigheid verdwijnt met de realiteit ook 
de burger uit het vizier. Men ziet nog slechts 
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de gespecialiseerde ambtenaar en de be
roepsmatig-belanghebbende. Van de in
vloed van pressiegroepen heeft men in de 
PvdA reeds lang zijn bekomst. Daarover 
geen woord meer. Belangenpolitiek kan 
voorts nauwelijks politiek heten omdat het 
bij politiek gaat om rechtvaardige en pu
blieke afweging van diverse be Iangen in het 
kader van een toetsbare beleidsvisie. Be
langenpolitiek kan de schijn meebrengen 
van een mooie relatie met de kiezer. Voor 
het CDA kan de verleiding bestaan om de 
belangenpartij van de christelijke organisa
ties te zijn (of de belangenbehartigervan de 
partij-organisatie op zich'). Als partij dient 
het CDA echter het algemeen belang op het 
oog te hebben. In navolging daarvan kan zij 
pleiten voor de belangen van andersden
kenden en anders-gelovigen. Nietvanwege 
platte electorale intenties maar omdat dat 
bij een christelijk-ge·lnspireerde visie op het 
recht hoort. Omdat die visie in verwante or
ganisaties begrepen wordt, hoeft dat niet tot 
verwijdering te leiden. Soms komt men met 
elkaar tot de ontdekking dat er teveel 'bol
werken-politiek' bedreven wordt, zowel 
door de partij als door maatschappelijke or
ganisaties. Ook dan is de wezenlijke roe
ping van de burger en van de sociale ver
banden uit het vizier verdwenen. Het komt 
beide, partijen en verwante sociale organi
saties, ten goede als men de herijking van 
het gemeenschappelijk gedachtengoed ter 
hand neemt. Naarmate maatschappelijke 
organisaties stevigheid zoeken in de eigen 
grondslag en naarmate de partij opkomt 
voor de gerechtvaardigde belangen van 
deze organisaties vergeleken met andere 
zal de band met de verwante en met andere 
instellingen gezonder en sterker zijn. Het is 
overigens realistisch om ermee te rekenen 
dat belangenpolitiek in andere politieke par
tijen een grotere rol speelt. Vandaar de ver
starrende twisten in de onderwijswereld. 
Nog immer moet men beducht zijn voor slui
pende ondermijning van christelijke instel-
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lingen, hoe ondemocratisch het ook is om 
de onderwijsvrijheid (een super-democra
tisch goed) at te zwakken. Helaas moet 
men, indachtig het woord van Reinhold Nie
buhr, rekening houden met de zondigheid 
van de mens .... 

Bureaucratisering bestrijden met 
bureaucratische middelen 
Het is interessant te zien dat de verzakelij
king van de politiek die destijds zo ver
heerlijkt wordt nu wordt betiteld met bu
reaucratisering. Parlementariers klagen 
erover dat ze op ambtenaren gaan lijken. 
Dit is echter het logische uitvloeisel van die 
'moderne zakelijkheid'. Men zegt te Ieven 
onder een 'kaasstolp' zonder echt contact 
met de burgers. Deze onvrede wordt be
antwoord met technische maatregelen. Als 
het tussenveld er voor bepaalde partijen 
niet meer is of er zelfs nooit geweest is moet 
je je rechtstreeks tot de individuele burgers 
wenden. Aanvankelijk werden de uitnodi
gingen voor inspraak als een schot hagel 
het publiek ingezonden. Kome wie komt. 
Vanuit het CDA kom je dan al snel op de 
gedachte om gerichter uit te nodigen en het 
bestaan van organisaties daarbij bepaald 
niet te vergeten. Voor ons is een vergroot 
accent op inspraak een versterking en re
habilitatie van het maatschappelijk organi
satie-leven. Nu is daar door de verzakelij
king wei vaak het hart uit weg gesneden. 
Ook maatschappelijke verbanden zijn voor 
hun verankering in een achterban mede af
hankelijk van de levendigheid van een ge
meenschappelijke visie op de uitgangs
punten of op de bedoelingen van het werk. 
Herbezinning in het CDA kan een zeker 
aanstekelijk effect hebben. Het is niet voor 
niets dat ons herzuiling 'verweten' wordt. ln
spraak kan dus goed zijn als daarbij geen 
of niet overwegend, individualistische richt
snoeren gebezigd worden. Doet men dat 
wei dan is het resultaat niet erg democra
tisch-representatief. 
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Men dient er echter bedacht op te zijn dat 
vanuit het ambtelijk en bestuurlijk apparaat 
een volksvertegenwoordiging soms wordt 
gezien als de brug tussen bestuur en bur
gerij. Die betiteling lijkt me niet terecht, ook 
al moeten weer beg rip voor hebben dat het 
bestuur een legitimerend stempelkussen 
en een rustig houdend uitleg-college nodig 
heeft; al was het maar om de taak van mar
keting en verkoop op zich te nemen. Van 
tijd tot tijd merkt een volksvertegenwoordi
ger hoe het 'apparaat' over hem denkt. Dan 
ziet hij dat het democratisch orgaan soms 
als een van de te nemen barrie res wordt op
gevat. Het is iets lastigs dat tijd kost. 'Ais 
je niet snel deze maatregel slikt schaad je 
de boeren en dat zul je merken!" Vervol
gens neemt het ambtelijk apparaat aile tijd 
voor de eigen beslissingen. In het Europese 
kan het dan vanwege de nationale status
kwestie nog jaren duren voordat de Raad 
en de raadsbureaucratie hoogst urgente 
eindbeslissingen hebben genomen (de bu
reaucratie in Brussel is hoofdzakelijk 
Raadsbu reaucratie) 

De meeste vanuit het klimaat van verza
kelijking en individualisering voorgestelde 
oplossingsmethoden kunnen gevangen 
worden onder de titel 'bestuurlijke her- vor
mingen' . Een reeks ideetjes passeren de 
revue: de gekozen burgemeester, het refe
rendum, het districtenstelsel, de verper
soonlijking (amerikanisering) van de poli
tiek, het generalisme. 

Vanuit christen-democratisch oogpunt 
valt daarover iets te zeggen. De vraag is of 
deze voorstellen inderdaad de band met de 
kiezer I egg en die wij wensen en of het ambt 
van volksvertegenwoordiger daardoor met 
meer overtuiging bekleed kan worden. 

Het districtenstelsel is in Europa bekend. 
Het ging in Nederland aan het huidige 
vooraf. Ooit heeft men reden gezien om het 
fundamenteel af te wijzen. Voer voor histo
rici. We kennen het in Groot Brittannie en 
in een ingewikkelde vorm in lerland. De al-
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daar opererende partijen zien er heel an
ders uit dan bij ons. Men gedraagt zich er 
ook anders. In het EP hoorde ik eens een 
Brit zeggen: 'Mijnheer de voorzitter ik ben 
tegen het verbod op die en die gevaarlijke 
chemische stof want die wordt in mijn dis
trict gefabriceerd.' Zijn collega's vonden dat 
logisch. Mij kwam dat redelijk corrupt voor. 
Als de belangen van een district voorop 

De meeste oplossingen 
van 'bestuurlijke 
reserveringen' komen 
voort uit verzakelijking 
en individualisering 

staan kun je met de daar wonende kiezers 
wei Iicht een goede band hebben, maar van 
een partij op principiele basis is dan geen 
sprake meer. In het Verenigd Koninkrijk zijn 
er klasse-partijen. De Conservative Party 
spreekt in haar officiele documenten uit dat 
zij niet vee I ziet in grote nobele ideeen. Voor 
Europa geldt dat in zo'n land het nationaal 
eigenbelang, bij het ontbreken van betere 
ideeen, het enige richtsnoer van beleid is. 
Men he eft verder geen kompas om met enig 
vertrouwen de toekomst tegemoet te koer
sen en smult derhalve van uitspraken als: 
'wat niet noodzakelijk veranderd moet wor
den moet noodzakelijk niet veranderd wor
den'. Het politiek profiel ontbreekt er of he eft 
een karakter dat ons stellig niet bevalt. lk 
zou de stelling willen wag en dater van min
der principieel-politiek profiel sprake is 
(zeker in christen-democratische zin) naar
mate het kiesstelsel meer elementen van 
het districtensysteem bevat. Het Duitse 
voorbeeld laat zien dat er diverse graden 
van halfheid zijn. Het lijkt me niet de weg 
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voor een beginselpartij. 
Europa heeft de laatste tijd enige ervaring 
opgedaan met het referendum. Het bleek 
erg moeilijk om daaruit op te maken op 
welke vraag er eigenlijk geantwoord was. 
Zowel uit lerland als uit Frankrijk en Dene
marken hebben we van collega's daarover 
grappige verhalen vernomen. Degenen die 
het referendum voorstellen huldigen door
gaans het model van de 'rationele mens'. 
Oat blijkt volgens de psychologische re
search geen houdbaar paradigma te zijn. 
Het past echter in de liberale mens-opvat
tingen: de mens als ratio nee I en vrij kiezend 
wezen dat het verwachte rendement van 
zijn keuzen maximaliseert. Het is verder 
een uiterste consequentie van echt indivi
dualisme waardoor het individu rechtstreeks 
op het overheidsbesluit kortgesloten wordt. 
Het abstraheert van de aard van politieke 
besluitvorming. Daarin pleitje voor honderd 
procent voor de aanname van een com
promis waar je maar voor vijfenvijftig pro
cent voor bent. Gewoon omdat je weet dat 
meer niet haalbaar was. Voor de burger 
komt het dan al snel aan op 'kruis of munt'. 
De uitslag van het referendum is dan na
venant. Merkwaardigerwijze verwerkt de 
politiek een referendum-uitslag van 50,3% 
tegen of van 55% voor als respectievelijk 
100% tegen en 100% voor. Daar zit dus een 
dubbele vorm van langs elkaar heen rede
neren in. Het is niet eerlijk om zo met de be
langen van de kiezer om te gaan. Een groat 
probleem is dat de kiezer die tot zo'n refe
rendum uitgenodigd wordt het geloof in 
deze vorm van volkssoevereiniteit is aan
gepraat. Daar kom je dus niet meer zo mak
kelijk omheen. 

De gekozen burgemeester en de verame
rikaniseerde persoonlijkheidscultus horen 
in dezelfde categorie. Er zouden best re
denen kunnen zijn om het voorzitterschap 
van de gemeenteraad anders op te zetten. 
Vergelijkingen met de omringende Ianden 
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zouden kunnen leren of er beter werkende 
en de democratie beter dienende vormen 
zijn. Ons systeem heeft het aardige trekje 
dat uitgegaan wordt van de rol van de hoge 
overheid en de ongebondenheid van de 
burgemeester voorzover het de plaatselijke 
partijen en belangengroepen betreft. Het 
ligt dus wat verder af van de volkssoeve
reiniteit als ideologie. Het is niet zo zeker of 
de band met de burger bij een ander be
noemingssysteem gebaat is. Wie weet is de 
door de Kroon benoemde ambtsdrager in 
die functie meer van iedereen dan een bij 
meerderheid gekozene. 

Het kiezen van personen in plaats van 
partijlijsten kan stellig een gevoelsmatige 
band tussen kiezer en gekozene leggen. 
Oat doet het eigenlijk per definitie. Het laat 
de gekozene ook een maxi male vrijheid om 
een onafhankelijk beleid te voeren. In het 
huidige stelsel bestaat de vrijheid om per
soonslijsten in te dienen. Wellicht moet de 
066-lijst als zodanig worden opgevat. Zeer 
velen, zo niet de grate meerderheid van de 
kiezers, wensen de gekozenen niet zo'n 
grate speelruimte te Iaten. Zij willen de po
litieke visie, de principes, van de kandidaat 
toetsen. In het CDA wordt weleens verwar
rend gesproken over 'het elkaar de maat 
nemen'. Oat is een zeer legitieme manier 
van doen. We nemen elkaar voortdurend de 
maat inzake de politieke principes en plan
nen. Wie dat proces wil ontlopen is niet te 
vertrouwen. We nemen elkaar echter niet 
de maat inzake buiten de politiek liggende 
opvattingen. 

In de tijd van de polarisatie hebben we de 
dubieuze gevolgen van een op de persoon
gerichte propaganda en bestrijding mee ge
maakt. Het niet met iemand eens zijn ont
aarde dikwijls in het besmeuren van 
andermans karakter en integriteit. De ander 
was achterlijk of deugde niet. Men komt nog 
steeds mensen tegen die zich aan die oude 
politieke cultuur niet kunnen ontworstelen. 
Het wantrouwen tegen de politiek is in de 
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polarisatietijd gevoed. Als men elkaar zo af
schildert zullen aile politici wei niet deugen, 
zo zal de kiezer gedacht hebben. Uit kort
zichtig winstbejag kan men de reputatie van 
de hele politiek te grabbel gooien. Over ge
loofwaardigheid gesproken! 

Het is maar goed dat vele aanhangers 
van het CDA hun politici weerhouden heb
ben om net zo terug te slaan. De hele po
larisatie verhulde een gebrek aan politieke 
orientatie. Het links-rechts schema dat nog 
steeds in politicologische handboeken te 
vinden is, veronderstelt dat het eigen pro
tiel vooral inhoud krijgt door te beschrijven 
wat men niet is. Het CDA moest om allerlei 
redenen uitleggen wat het wei was en heeft 
daar extra diepgang door verworven. 'Mid
den' en 'centrum' waren van meet aan niets 
zeggende kreten. 'Midden', waartussen 
dan? Bij de desorientatie in andere stro
mingen wordt dat begrip steeds inhoudlo
zer. 

lndien de persoon zo centraal staat en in
dien die persoon zo volkssoeverein denkt
afhankelijk is van enquetes - zal het uitge
dragen beleid weinig consistent zijn. Snelle 
wijziging van standpunt ligt voor de hand. 
Men kan echter een opportunistisch ge
draai niet rechtvaardigen met de stelling dat 
men zo goed naar de kiezer geluisterd 
heeft. Functioneren in een representatieve 
parlementaire democratie vergt vertrou
wen. Wie zich laat leiden door de heersende 
windrichting of door de sterrenwichelarij 
van de opinie-onderzoeken zal tot zijn 
schrik merken dat hij het vertrouwen van de 
kiezers verliest. Een goed voorbeeld vor
men de verkiezingen van 1980. Het CDA 
had toen voor het eerst, en eerder dan an
dere partijen, een keihard program. De on
populaire boodschap moest worden ge
bracht en we verwachttten daarvan enkele 
zetels verlies. Welnu, dat moest dan maar 
op de koop toe genomen worden. Het re
sultaat was echter geenszins negatief. De 
kiezer voelde zich als volwassene behan-
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deld en serieus genomen. Het was een 
goede les om voortaan te weten dat de 
boodschap eerst komt en daarna pas de 
manier waarop die gebracht moet worden. 
Het zal het CDA goed doen om steeds, met 
name bij de wervingsacties, helder te zijn 
over de vraag waar de partij staat en wat 
ons ten diepste beweegt. 

Geloofwaardigheid heeft uiteraard te 
maken met het type personen die het poli
tieke werk verrichten. Politiek is een zaak 
van hoofd en hart. Oat betekent dat men het 
vak niet als een pure professional kan be
oefenen. Het CDA is niet een partij voor car
rieristen. Men kan er niet goed en geloof
waardig functioneren zonder een hechte 
verworteling in de partij, dat wil zeggen in 
het geestelijk klimaat en in de traditie van 
de partij. Men moet een welopgevoede in
tu'ltie hebben ontwikkeld waardoor snel kan 
worden aan gevoeld wat een juiste of on
juiste richting is. Er is toch al zoveel kans 
op fouten. Men spreekt in dat verband wei 
van generalisten terwijl men eigenlijk per
sonen bedoelt die op een breed terrein een 
gezond oordeel kunnen vellen. Oat kan als 
je een welgefundeerde visie hebt kunnen 
ontwikkelen. Oat geeft tevens de noodza
kelijke mate van zelfstandigheid en van in
gespeeld zijn op elkaar. Helaas kan gene
ralist ook betekenen 'van veel heel weinig 
weten'. Oat werkt niet. Volksvertegenwoor
digers specialiseren zich, ze kunnen er niet 
onder uit. Je kunt maar van enkele parle
mentscommissies lid zijn en maar een be
perkt deel van de stukken goed bestude
ren. Vandaar dat fractievorming nodig is en 
dat gedisciplineerd stemgedrag vanzelf 
ontstaat. Je moet nu eenmaal vaak koer
sen op het oordeel van collega's. Het gaat 
er echter wei om dat parlementariers al zijn 
ze gespecialiseerd, de principiele beteke
nis van voorstellen kunnen doorzien en uit
leggen opdat ze niet vervallen in de verza
kelijkte blindheid waar menig gespe
cialiseerde ambtenaar vaak noodgedwon-
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gen toe komt. Werken vanuit een visie 
maakt sowieso dat men oog heeft voor de 
veelheid van aspecten die aan het beleid 
verbonden zijn. Het is verwarrend om dat 
generalisme te noemen. Oat woord sugge
reert te zeer dat visie door een veelzijdig
heid van technische bekwaamheden kan 
worden vervangen. 

Men kan het niet zonder meer aan de po
litici verwijten als de details het beeld gaan 
overheersen. De media in Nederland wer
ken daar ook aan mee. Omdat er niet altijd 
groot nieuws is in Den Haag worden klei
nigheden soms geweldig opgeblazen. 
Heeft het EP vaak te klagen over te weinig 
aandacht voor het Europese debat, de 
Tweede Kamer zucht onder een teveel. 
Vandaar dat men in ons land de cijfers ach
ter de komma van het koopkrachtplaatje op 
de voorpagina's aantreft alsmede elke rim
peling in de onderlinge verhoudingen bin
nen de coalitie. Daardoor ontwikkelen ka
merleden een reuze bekwaamheid in het 
spreken met gesloten mond. Oat ergert de 
burger. Het zou voor het zicht op de grote 
lijnen goed zijn als er minder pers was in 
Den Haag. Diverse journalisten hebben de
zelfde vervormingen opgelopen als de po
litici. De verzakelijking heeft aile aandacht 
gericht op datgene wat in cijfers is uit te 
drukken ook al gaat het om schijn-exact
heid. Alles moet uitdrukbaar zijn in het aan
tal centen dat de burger in zijn portemon
naie krijgt of kwijtraakt. De rest is te vaag. 
Zo wordt de kiezer gedegradeerd tot con
sument. Is het wonder dat die neigt tot on
tevredenheid over 'het geleverde produkt' ? 
lk geloof overigens dat er zowel in de pers 
in het algemeen als in de verdeling van de 
belangstelling over de volksvertegenwoor
digingen al veranderingen gaande zijn, het
geen te meer aantoont dat we allen onder
hevig zijn aan dezelfde cultuurtrends. 
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Besluit 
Geloofwaardig functioneren in de parle
mentaire democratie is een doel dat voor 
verschillende stromingen een uiteenlo
pende betekenis heeft . Hoe men over de 
band met de kiezer denkt en waarin men 
daarbij het zwaartepunt zoekt, dat is een 
kwestie van visie op de aard van de poli
tiek en de verantwoordelijkheid van de bur
ger. Het CDA heeft daarop van meet aan 
een specifieke kijk gehad. 

Hoe het ook zij, de bezwaren van de ver
wording, die we verambtelijking en het ont
staan van een groeiende kloof met de kie
zer zijn gaan noemen, vinden hun 
oorsprong in idealen die ooit gekoesterd 
zijn: verzakelijking en individualisering. Het 
spreekt vanzelf dat de remedie niet ont
leend kan worden aan diezelfde idealen! 
Technische en zakelijke manipulaties hel
pen van de wal in de sloot. Het uitgaan van 
een individualistisch mensbeeld is al even 
zinloos. Elke maatregel die minder ruimte 
laat voor een op principes en visies gefun
deerd beleid is funest. 

De ziekteverschijnselen zijn niet voor aile 
stromingen gelijk. De ene is inderdaad op 
haar einde, de andere kan zich nog redden 
door drastisch oude, geliefde thema's over
board te gooien. Het CDA moet zuinig zijn 
op de verworvenheden van de jaren van be
zinning voorafgaande aan de fusie. Het is 
in het belang van de hele politiek als deze 
partij doorgaat met het bepalen van de po
litieke agenda teneinde het inslaan van 
dwaalwegen te voorkomen. 
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