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J.G. Kraaijeveld-Wouters 

Politieke theorie 
geconfronteerd 
met de praktijk 

Oe eindscripties van de Kaderschoolcur
sisten van het Steenkampinstituut uit de 
leergang 1990/1991 waren vaak van 
goede kwaliteit en waardevol voor de 
partij. Een aantal van deze scripties 
worden beoordeeld op vier aspecten: de 
actualiteitswaarde, de mate van uitwer
king en toepassing van de christen
democratische filosofie, de ideeënvor
ming en de relatie tussen theorie en 
politieke praktijk. 

Opnieuw heeft een aantal Kaderschool
cursisten een waardevolle eindscriptie 
het licht doen zien. De CDA-Kaderschool 
is van groot belang voor de partij. Er be
staat immers steeds behoefte aan man
nen en vrouwen die politiek goed onder
legd zijn vanuit christen-democratische 
beginselen en gedachtengoed. De eind
scripties, die aan het eind van het cur
susjaar door de cursisten worden gele
verd, zijn vaak van goede kwaliteit en 
een aantal verdient zeker een breder 
bereik. 

Zo ook in het seizoen 1990/1991. De 
vijf beste werkstukken zijn geselecteerd 
en een bespreking daarvan in Christen 
Democratische Verkenningen is op zijn 
plaats. De geselecteerde onderwerpen 
handelen over inrichting en vernieuwing 
van (politiek) bestuur en democratie en 
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de toekomst van de coöperatie. Ook 
komt de gehandicaptenzorg en de com
binatie van milieu- en akkerbouwproble
matiek aan de orde. 

De werkstukken zijn afkomstig van 
cursisten van de leergang 1990-1991. 
Ook deze lichting cursisten heeft zich in 
één jaar tijd bekwaamd en zich daarvoor 
grote inspanning en moeite getroost. Dat 
verdient veel respect. 
De vijf uitgekozen scripties zijn de vol
gende: 

Oe toekomst van de coöperatieve 
gedachte, W.J.P. van Dijk; 
Bestuurlijke vernieuwing, Ronaid van 
Mill; 
Oe versterking van lokale democra
tie, J.C.M. Cats; 
Oe plaats in de samenleving van de 
mensmet een verstandelijke handi
cap, Hennie de Pous-de Jong; 
Een strategie voor een verantwoor
der gebruik van bestrijdingsmiddelen 
in de akkerbouw, H.J. Schuring. 

Vier aspecten 
Vier aspecten wil ik graag kort belichten 
en behandelen. Ten eerste is reeds uit 

Mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters (1932) is burge
meester van Hilversum. 
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de titels duidelijk, dat alle hierboven 
genoemde werkstukken een zeer actueel 
thema tot onderwerp hebben. Dat thema 
moet echter wel duidelijk in een bredere, 
ook politieke context worden geplaatst. 
Daar is men naar mijn mening redelijk tot 
zeer goed in geslaagd, zoals zal blijken. 
Ten tweede is van belang, dat getracht 
wordt in uitwerking en toepassing de 
christen-democratische filosofie aan te 
tonen. 
Gezegd moet worden dat de één daar 
meer geforceerd mee omgaat dan de 
ander, maar de lijn is bij een ieder toch 
wel voldoende zichtbaar. Ten derde 
tracht elke scribent enkele interessante 
ideeën te verwerken, al is op dat punt de 
één voorzichtiger dan de ander. Ten 
vierde wordt de politieke theorie in de 
eindscripties heel concreet met de prak
tijk van het politieke en maatschappelijk 
leven geconfronteerd. Terwijl ook het 
omgekeerde het geval is; 
de gewenste praktijk wordt geconfron
teerd met de politieke theorie. 

Bredere context 
De actualiteit van het thema 'de toe
komst van de coöperatieve gedachte' is 
opvallend. Van Dijk slaagt erin om dat in 
weinig woorden duidelijk te maken. Hij 
geeft eerst kort de meer dan honderd(l) 
jaar beproefde traditionele functie van 
coöperaties aan. Via coöperatieve sa
menwerking zijn leden in staat méér 
macht en invloed op de agrarische markt 
te verwezenlijken en economische doe
len te bereiken dan via initiatief van indi
viduele ondernemers mogelijk is. En dat 
nadrukkelijk met het oog op het kunnen 
voortbestaan van boeren en tuinders als 
zelfstandige ondernemers. 

Na de beschrijving en analyse van de 
betekenis van de coöperatieve samen
werking in deze 100 jaar, gaat Van Dijk 
recht op zijn doel af: de toekomst voor 
de coöperatieve gedachte. De ontwik-
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kelingen waar de agrarische sector voor 
staat en waar zelfstandige ondernemers 
adequaat op moeten reageren zijn gi
gantisch. De coöperatieve samenwerking 
kan daarbij van essentiële betekenis zijn. 
Zonder dat hij dat zo nadrukkelijk stelt, 
lijkt mij dat de boodschap van Van Dijk. 
Immers, de koerswijziging in het land
bouwbeleid betekent: meer marktgericht 
beleid met minder overheidsondersteu
ning en dus een nog hardere strijd om 
het bestaan. 

Deconcentratietendensen in de levens
middelen-industrie en levensmiddelen
distributie in Europa zetten ook nog ver
der door. Boeren en tuinders zullen te
genover de markt- en machtconcentra
ties hun 'economische tegenmachten' 
moeten stellen, zo meent Van Dijk. Daar 
is ook de machtige positie van de groot
winkelbedrijven op de consumenten
markt, de noodzaak adequaat in te spe
len op steeds gevarieërdere wensen van 
consumenten die ook internationaal con
sument zijn geworden, de milieuproble
matiek die agrariërs de baas moeten 
worden, de vele nieuwe voorwaarden 
van de overheid die technische aanpas
singen vragen, en waarmee grote be
dragen zijn gemoeid en de bijzondere 
ontwikkelingen in Oost Europa. Dit alles 
plaatst Van Dijk heel concreet in het 
hoofdstuk' Toekomst voor de coöperatie
ve gedachte'. 

Enigzins jammer vind ik het dat hij in 
zijn scriptie op dit punt niet in een helde
re conclusie zijn opvatting verwoordt, dat 
hij coöperatieve samenwerking een on
ontkoombare noodzaak acht in de brede 
context van deze ontwikkelingen, of bij
voorbeeld 'een' mogelijkheid. Blijkbaar is 
hij er méér op uit om aan te geven op 
welke wijze coöperaties op de ontwikke
lingen adequaat kunnen inspelen. Zowel 
voor wat betreft structuur als methoden. 
En niet in het minst door het 'oude' doel 
van coöperaties constant voor ogen te 
houden: het dienen van het directe be-

Christen Democratische Verkenningen 3/92 



s 
lang van de leden als zelfstandige onder
nemers. 

Daarbij is vooral interessant de grote 
aandacht die hij geeft aan de versterking 
van de communicatie tussen bestuur en 
leden, die hij kennelijk essentieel acht, 
terwijl de coöperaties tot schaalvergroting 
(moeten) komen en op dat niveau vol
doende handelingsruimte moeten heb
ben. Dat de coöperatieve aanpak binnen 
de land- en tuinbouw van groot belang 
blijft, om ook in de veel bredere context 
van markt en milieu, technische ontwik
keling en internationalisering adequaat te 
kunnen reageren, brengt Van Dijk wel 
over. 

De actualiteit van het thema 'bestuurlijke 
vernieuwing', gekozen door Ronaid van 
Mill, is voor elk politiek meelevend per
soon wel duidelijk. Het openbaar bestuur 
staat vandaag ten principale ter discussie 
zowel wat betreft het functioneren als de 
inrichting daarvan. Van Mill neemt het 
rapport 'Publieke gerechtigheid' van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
als uitgangspunt en tracht daarbij op 
positief-kritische wijze kanttekeningen te 
plaatsen en ook eigen oplossingsrichting
en aan te dragen. Hij bestudeert de twee 
naar mijn mening belangrijkste thema's 
van openbaar bestuur. 

Ten eerste de visie op de overheid die 
vertaald moet worden in een verdeling 
van taken die de overheid zèlf dient te 
vervullen en taken die de overheid aan 
burgers en hun organisatie dient te laten. 

Ten tweede de bestuurlijke reorganisa
tie, toegespitst op een al dan niet ge
wenste nieuwe gebiedsindeling van 'de' 
overheden. De keuzen die hij maakt in 
het kader van bestuurlijke vernieuwing 
vinden duidelijk in deze bredere context 
plaats. 

Hennie de Po us-de Jonge is in haar 
scriptie heel gericht bezig met ' de plaats 
in de samenleving van de mens met een 
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verstandelijke handicap'. Daarbij spitst zij 
het onderwerp toe op één specifieke 
vorm waarin de zorgvernieuwing in het 
kader van de zwakzinnigenzorg zich ook 
in Nederland zou kunnen manifesteren, 
namelijk de Ark-leefgemeenschap voor 
verstandelijk gehandicapten. 

Zij plaatst de verstandelijk gehandi
capte eerst duidelijk in de brede context 
van onze samenleving, waarin deze 
mens een volwaardige plaats toekomt. 
Daarbij neemt zij de Verklaring van de 
rechten van de geestelijk gehandicapten 
(Verenigde Naties, 1971) als uitgangs
punt. 'Geestelijk gehandicapten hebben 
zoveel als doenlijk dezelfde rechten als 
andere mensen. Dit houdt onder andere 
in dat zij in staat worden gesteld hun 
vaardigheden te ontwikkelen en hun 
potentiële mogelijkheden tot ontplooiing 
te brengen.' Daarbij komt dan onder 
andere het recht op produktieve arbeid of 
ander zinvol werk, mogelijkheden om 
met gezinsleden of pleegouders te wo
nen, deel te nemen aan verschillende 
vormen van maatschappelijk leven, recht 
op bijstand in brede zin, etc. En als ver
zorging in een inrichting noodzakelijk is, 
dan in een omgeving en onder omstan
digheden die een normaal leven zo dicht 
mogelijk benaderen. Een actueel onder
werp, vanuit de brede mensbenadering 
beschouwd. Daarbij is er de bewuste 
keuze voor het begrip 'verstandelijk ge
handicapten' . 

Geestelijk kunnen geestelijk gehandi
capten wel hoger staan dan de zogehe
ten normale mensen, zo stelt mevrouw 
De Pous terecht. De zorg voor deze 
gehandicapte mede-mensen is nodig aan 
vernieuwing toe en ideeën daarover 
beginnen gemeengoed te worden, ook 
binnen deze zorgsector zelf. Mevrouw 
De Pous stelt normalisatie als sleutelbe
grip centraal. Zo 'normaal mogelijk' als 
verstandelijk gehandicapten kunnen 
leven, dat is de norm waaraan zij de 
bestaande situatie toetst. Zij geeft aan 
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Een landbouwer bespuit het aardappelgewas tegen de gevreesde aardappelziekte. (foto ANP) 

hoe door een teveel aan zorg, een te 
grote bescherming en een laag ver
wachtingspatroon, aan de verstandelijk 
gehandicapte dikwijls de weinige moge
lijkheden die hij of zij nog bezitten wor
den ontnomen. Deze gedachten worden 
helaas wel wat summier behandeld. Van 
de bredere context naar het ene item 
van de Ark-gemeenschap is misschien 
wel een te enge opzet voor haar scriptie. 
Toch kunnen de problemen die kleven 
aan het realiseren van zo'n Frans initia
tief in onze Nederlandse zorgstructuur de 
(on-)mogelijkheden worden afgetast en 
kunnen we er misschien winst mee boe
ken voor de mens die het centrale thema 
vormt, de mens met een verstandelijke 
handicap. 

Het gedegen werkstuk van Schuring over 
, de bestrijdingsmiddelen in de akker
bouw, een strategie voor een verant
woorder gebruik' betreft een hoogst actu
eel thema. Hoewel er alle reden toe is 
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uitsluitend de huidige stand van zaken 
met betrekking tot het milieu in de akker
bouw centraal te stellen, wordt het on
derwerp in de brede context geplaatst 
van de mentaliteitsverandering die nood
zakelijk is, willen we de milieuproblema
tiek ten principale de baas kunnen wor
den. 

Op de eerste pagina van de scriptie 
wordt het reeds aangegeven: de mens 
staat voor een zware opgave; er is een 
grote gezamenlijke inspanning noodza
kelijk om een vernieuwing in denken en 
handelen tot stand te brengen. Een uit
gangspunt wordt ontleend aan de struc
tuurnota Landbouw van het Ministerie: 
milieukwaliteitseisen moeten we benade
ren als integrerend onderdeel van het te 
voeren landbouwbeleid. 
Schuring stelt aan zichzelf èn de land
bouw èn de politiek een hoge doelstelling 
voor ogen als het gaat om gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en gedragsvernieu
wing. Met nieuwe technologie en in een 
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verantwoord tempo dienen we een nieu
we weg te gaan, waarbij enorme weer
standen zullen moeten worden overwon
nen om 'een veilige, concurrerende en 
duurzame landbouw' tot stand te breng
en. Terecht wordt het thema: 'een ver
antwoord gebruik van bestrijdingsmidde
len' ook geplaatst in de bredere context 
van de relatie met andere beleidsterrei
nen, zoals de Wijzigingen in het 
markt- en prijsbeleid van de Europese 
Gemeenschap en de gevolgen van ver
anderingen in afzetkanalen. 

Evenals Van Dijk gaat het ook bij 
Schuring mede om het netwerk van de 
verwerkende en toeleverende industrie, 
de handel, het bankwezen, de steeds 
hogere eisen stellende consument en de 
internationalisering op alle fronten met 
een groeiende invloed op de gang van 
zaken op het primaire akkerbouwbedrijf. 
De noodzakelijke koerswijziging in het 
gewasbeschermingsbeleid, waarbij vooral 
gericht wordt op het opheffen van onge
wenste neveneffecten voor het milieu, 
vergt een gerichte strategie van het be
drijfsleven. Dat is wel onder voorwaarden 
tot medewerking bereid, zo stelt Schu
ring. Het gaat daarbij onder andere om 
onderzoek, voorlichting, onderwijs, invoe
ring van geïntegreerde bedrijfs- en mi
lieuzorgsystemen. 

Het doorwrochte werkstuk van J.C.M. 
Cats is interessant omdat de versterking 
van de lokale democratie centraal wordt 
gesteld. Dat de lokale democratie ver
sterking behoeft is actueel en aan de 
orde. Bovendien wordt het vraagstuk 
terecht niet beperkt tot het lokale niveau. 
maar in de brede context geplaatst van 
het functioneren van de democratie en 
van de kracht en de zwakte, het vertrou
wen en de onmacht van de burgers in 
ons politieke systeem. 

Eerst wordt het centrale vraagstuk van 
de scriptie aangegeven: de kiesgerech
tigden die de stembus ontwijken. Wie ze 
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zijn, wat proberen ze duidelijk te maken, 
waaraan hebben ze kennelijk behoefte 
en hoe zou in die behoefte kunnen wor
den voorzien. Het is een goede zaak dat 
daarna door Cats eerst aandacht wordt 
gevraagd voor de rechtsstaat, waarbij 
de grenzen en mogelijkheden van over
heid en burgers ten opzichte van elkaar 
worden aangegeven en ook de eisen die 
de rechtsstaat stelt. 

Cats ziet rechtsstaat en democratie te 
zamen een complete staatsbeschouwing 
vormen. De rechtsstaat is overwegend 
institutioneel en juridisch-normatief. Daar
bij is de democratie als noodzakelijk 
bestanddeel, een motorische kracht. 
Beide beginselen moeten naar zijn idee 
in een optimale, op de eisen van de tijd 
afgestemde conditie worden gebracht. 

Diverse democratiemodelien en ideeën 
staan ter discussie en falen naar zijn 
mening. Interessant is welke eisen Cats 
zelf stelt aan 'de kwaliteitsdemocratie'. 
Het gaat hem daarbij om meer dan een 
besluitvormingsmechanisme op meer
derheidsbasis. 

Hij duidt op zelfbewuste mensen, het 
steeds weer aangeven van wat tot de 
bevoegdheid van de overheid behoort en 
waar en tot hoever de overheid individu
en en maatschappelijke groeperingen in 
hun eigen verantwoordelijkheid behoort 
te respecteren. Het gaat ook om erken
ning van de veelkleurigheid van de sa
menleving, om zorg voor de medemens, 
om de erkenning ook dat de democra
tische regels voortdurend hervorming 
behoeven. 

Na de analyse van de niet-kiezer valt 
in de conclusie van Cats op, dat zijns 
inziens burgers onderscheid maken tus
sen de kwaliteit van het zittende bestuur 
en de kwaliteit van het politieke systeem. 
Hij baseert daarop zijn mening (die af
wijkt van de gangbare) dat pas na een 
langdurig falend beleid de legitimiteit van 
het politieke stelsel afneemt en een lage
re opkomst dus niet direct als een sig-
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naai gezien kan worden van afnemende 
legitimiteit van het politieke stelsel als 
zodanig. 

Bovendien concludeert hij dat de lage 
opkomst bij de meest recente verkiezing
en niet gezien kan worden als een sig
naal voor algemenere trends in participa
tie. 'Contactstoringen tussen burgers en 
politici' worden daarna nagegaan en 
Cats tracht in een hoofdstuk 'op weg 
naar een versterkte democratie' instru
menten ter verbetering te bieden. Zijn 
pakket rust op twee pijlers: de wijze 
waarop politieke partijen, organen, politici 
functioneren en de wijze waarop zij met 
de bevolking communiceren. 

Christen-democratische filosofie 
De coöperatieve gedachte, in geactuali
seerde vorm en op moderne wijze inge
vuld, heeft alles te maken met de be
grippen 'solidariteit' en 'gespreide ver
antwoordelijkheid'. Van Dijk wijdt er niet 
eens veel woorden aan, zo vanzelfspre
kend vindt hij dat blijkbaar. De bewijslast 
voor zijn stelling vindt hij in de door hem 
aangetoonde bereidheid van de coöpera
ties om voortdurend op moderne wijze in 
te spelen op nieuwe ontwikkelingen in 
het belang van hun leden. 

Coöperaties als onderdeel van het 
'maatschappelijk middenveld', dat bij
voorbeeld verantwoordelijk wil zijn voor 
de oplossing van de milieuproblematiek. 
Hoe solidariteit zich verhoudt tot het 
'eigen belang' van het 'groene front', stelt 
hij niet aan de orde. Het zou wel interes
sant geweest zijn als hij daar een poging 
toe had gedaan. Daarmee zou zijn stel
ling waarschijnlijk nog beter te onderbou
wen geweest zijn en in ieder geval enige 
gezonde argwaan hebben weggenomen 
voor te gemakkelijke vermenging van 
beide begrippen. 

Van Mill tast heel concreet de christen
democratische filosofie af waarvan het 
rapport 'Publieke gerechtigheid' van het 
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Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
is doordrenkt en maakt deze tot de zijne. 
Hij kan er bijvoorbeeld tenslotte mee 
instemmen dat het expliciet benadrukken 
van de internationale rechtsorde als taak 
van de overheid zin heeft. Wel vindt hij 
het dan opvallend dat niet expliciet als 
overheidstaak de zo belangrijk geachte 
bescherming van het leven wordt ge
noemd, al valt deze bescherming wel 
binnen andere taakaanduidingen. 

Kritisch is Van Mill over de uitwerking 
in het rapport van de normatieve op
dracht aan de overheid om zoveel mo
gelijk recht te doen aan de positie van de 
burgers en hun verbanden. Het is ge
makkelijk om de overheid in autoritair 
geregeerde landen te bestempelen als 
een niet-goede overheid. Maar hoe moet 
dat in democratische geregeerde landen 
als de burgers niet of onvoldoende actief 
zijn? Slechts een oproep aan de burgers 
is mogelijk. Als zij daar individueel en in 
hun sociale verbanden niet op willen 
ingaan, kan de overheid naar de mening 
van Van Mill gedwongen worden zèlf de 
publieke gerechtigheid gestalte te geven. 
Conclusie van Van Mill: de christen-de
mocratische visie is niet gericht op een 
terugtredende maar op een terughouden
de overheid. Ik denk dat hij bedoelt dat 
dit de CDA-mening zal moeten zijn. 

Hij heeft er begrip voor dat chris
ten-democraten soms de neiging hebben 
erg kritisch naar de overheid te kijken. 
Vanwege te veel bureaucratie, gebrek 
aan democratie en efficiency en kans op 
machtsmisbruik. Maar vanwege het grote 
belang van de verwezenlijking van de 
taak der publieke gerechtigheid meent hij 
dat ook kritisch naar de maatschappelijke 
verbanden van burgers dient te worden 
gekeken. Daar kunnen zich immers de
zelfde verschijnselen voordoen. 

Hij waarschuwt bovendien voor het 
gevaar een te scherp onderscheid te 
maken tussen overheid en maatschap
pelijke verbanden van burgers, omdat 
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ook de overheid in feite een maat
schappelijk verband van burgers is, zij 
het wel een geheel eigen naar aard en 
wezen. De overheid is voor christen
democraten 'een instrument' om essen
tiële doelen te verwezenlijken, zo stelt 
hij. Interessant zou het zijn geweest als 
hij daarbij ook een ogenblik aandacht 
had besteed aan het begrip overheid als 
'dienaresse Gods'. Is dat hetzelfde als 
'instrument'?, zo zou ik hem willen vra
gen. In ieder geval is zijn conclusie dat 
een opwaardering van de overheid in 
christen-democratische kring mèt hand
having van een alerte houding gewenst. 
Een conclusie, waarbij ik mij wel het een 
en ander kan voorstellen. 

Bij de bespreking van de bestuurlijke 
reorganisatie komt Van Mill opnieuw bij 
deze conclusie terecht. Hij constateert 
namelijk dat het CDA over vrijwel alles 
een doorwrochte partij-discussie voert, 
behalve over de bestuurlijke organisatie 
van de Nederlandse overheid. Hij meent 
daarvan de oorzaak te kunnen aange
ven. Het CDA wil vanuit de overheid 
werken aan de samenleving en daarin al 
het goede beschermen en stimuleren, 
terwijl de overheid zèlf het CDA minder 
interesseert. Zelfs het WI-rapport 'Pu
blieke gerechtigheid' geeft op dit punt 
alleen een theoretisch kader. Zijn op
vatting is dat het CDA - zodra het ge
confronteerd wordt met 'bestuurlijke ver
nieuwing' en dan reageert met 'maat
schappelijke verbanden' - daarmee een 
ontoereikende reactie levert met het oog 
op de organisatie van de overheid zelf 
en de invloed van de burgers op die 
overheidsorganisatie. Dat vind ik niet 
alleen een boeiende mening, maar ook 
in positieve zin zeer prikkelend gesteld 
en de moeite van uitwerking waard. 

De christen-democratische filosofie be
treffende de plaats in de samenleving 
van de verstandelijk gehandicapte wordt 
door mevrouw De Po us kort aangegeven 
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met verwijzing naar enkele CDA-pro
gramma's. Zij plaatst daar ook de begrip
pen gerechtigheid, solidariteit en verant
woordelijkheid bij. 

Enerzijds vind ik het jammer dat ze het 
daarbij laat. Tegelijkertijd kan haar scrip
tie worden beleefd als een daadwerkelij
ke uitwerking van wat met deze zware 
begrippen politiek gedaan zou moeten 
worden. In ieder geval vormen het bevor
deren van maatschappelijke acceptatie 
van de verstandelijk gehandicapten, het 
zoveel mogelijk door henzelf laten dra
gen van verantwoordelijkheid, de nadruk 
op persoonlijke relaties en op twee-rich
ting verkeer in de zorg daar even zovele 
voorbeelden van. 

In tegenstelling tot mevrouw De Pous 
zet Schuring juist de kernbegrippen van 
christen-democratische politiek centraal 
in zijn werkstuk en tast ze herhaalde 
malen één voor één af op hun bruikbaar
heid voor zijn thema van een verant
woorder gebruik van bestrijdingsmiddelen 
vanwege het milieu. 

Reeds in de ondertitel van zijn werkstuk 
geeft hij dat heel mooi aan: 'In de ver
nieuwing kenmerkt zich de rentmeester'. 
In de conclusie worden de lijnen con
creet aangegeven. Rentmeesterschap; 
een noodzakelijke vernieuwing in denken 
en handelen van een ieder. 'Een beter 
milieubeleid begint bij jezelf.' En onder
nemerschap waarbij het gaat om strate
gisch beleid en waar het inspelen op 
milieu-hygiënische ontwikkelingen een 
serieus onderdeel van uit maakt. Dus 
bijvoorbeeld niet alleen kennis en vaar
digheden betrekken op teelttechnische 
kennis, maar ook onder andere op duur
zaam gebruik van de bodem, ook al 
wordt door dalende bedrijfsresultaten de 
manoeuvreerruimte kleiner. 

Solidariteit tussen consument en teler 
betekent onbespoten produkten, netwer
ken van vernieuwing, afstemming van 
doelstellingen van de verschillende gele-
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dingen uit de bedrijfskolom in het kader 
van het milieubeleid. 

Bij gespreide verantwoordelijkheid zien 
we overheid en bedrijfsleven samen aan 
de slag met milieubeleid, met een aantal 
voorbeelden uitgewerkt hoe dat tot nu 
toe wel en niet goed gaat. 

En gerechtigheid toegespitst op bestrij
dingsmiddelen: de noodzaak van een 
harmonisatie van beleid, criteria en nor
men. Een zwaar accent wordt ook ge
legd bij de werkenden op de betrokken 
bedrijven. Maar de overheid zal daarbij 
wel moeten blijven steunen en onder
steunen, zo vat ik de vele opmerkingen 
die daarover worden gemaakt kort sa
men. 

Cats tenslotte legt niet op cruciale mo
menten in zijn scriptie een directe relatie 
met christen-democratische filosofie en 
forceert deze ook niet in haar algemeen
heid. Daardoor komt deze relatie er in 
zijn werkstuk wel wat bekaaid af. Ook al 
past zijn rechtsstaat-beschrijving wel 
binnen het christen-democratisch denken 
en is het hoofdthema - de versterking 
van de (lokale) democratie - uiteraard 
een thema dat past in de doelstellingen 
van christen-democraten. Wel is er een 
hoofdstukje aan de terugtredende over
heid gewijd, waarin de principieel gefun
deerde visie van het CDA op taakverde
ling tussen overheid en burgers centraal 
staat. Een waarschuwing wordt daarbij 
geplaatst dat bij het terugtreden van de 
overheid geen gat mag ontstaan en dat 
het 'middenveld' en de burgers goed 
moeten worden toegerust om hun verant
woordelijkheden daadwerkelijk waar te 
kunnen maken. 

Interessante ideeën 
Verwerken de Kaderschoolcursisten ook 
boeiende ideeën in hun scripties? Dat 
interesseert mij altijd bijzonder. Mis
schien zijn de ideeën voor echte kenners 
van de onderwerpen niet altijd nieuw, 
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maar toch kunnen ze een verkwikkende 
aanvulling zijn op beschrijvingen en ana
lyses. 

Van Dijk, die zo sterk de nadruk legt 
op het belang van cummunicatie tussen 
bestuur en leden van coöperaties - om
dat de noodzakelijke flexibiliteit van de 
structuur grotendeels afhankelijk is van 
het vertrouwen van de leden - zoekt naar 
instrumenten om dat vertrouwen te ver
sterken. Naast voorlichting moet er meer 
service aan boeren en tuinders komen 
om bijvoorbeeld een optimaal produkt te 
leveren. Nieuwe mogelijkheden van elek
tronische communicatie moeten benut 
worden zoals de videotexdiensten: alge
mene informatie via een 'postbus', direc
te boodschappen doorgeven aan indivi
duele leden of groepen leden, bestelling
en elektronisch doorgeven of elektroni
sche inzage in persoonlijke gegevens, 
zoals de prijs van de afgeleverde produk
ten, etc. Ook een aantal nieuwe financie
ringsvormen wordt aangegeven met het 
idee dat flexibiliteit van de coöperatie en 
zakelijk vertrouwen van de leden daar
door beter te combineren blijven. 

Van Mill komt ook met een aantal 
ideeën. Hij probeert de drie karaktertrek
ken van publieke gerechtigheid zoals het 
CDA die hanteert (waarborg-, aan
spraak- en normerend karakter) naast de 
indeling in grondrechten te leggen en 
een grote gelijkenis aan te tonen. De 
klassieke grondrechten die burgers die
nen te vrijwaren van te grote staatsbe
moeienis hebben een sterke relatie met 
het waarborg karakter: het waarborgen 
van de rechtspositie van burgers en hun 
verbanden in -de relatie tot de publieke 
gezagsorganen. 

Het aanspraakkarakter hangt volgens 
hem sterk samen met de sociale grond
rechten. Daarbij komt het immers aan op 
het scheppen van materiële voorwaarden 
voor de verantwoordelijke samenleving. 
Het normerend karakter, de afweging 
van gerechtvaardigde belangen, het 
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schild zijn voor de zwakken heeft te 
maken met de zo te noemen normatieve 
grondrechten. Een geslaagde poging 
naar mijn mening. om de drie door het 
CDA onderscheiden karaktertrekken van 
publieke gerechtigheid nog zwaarder, 
zelfs 'grondwettelijk' en dus onontkoom
baar neer te zetten. 

Zijn poging om ook een duidelijk ver
band te leggen tussen de drie karakters 
van publieke gerechtigheid en de drie 
politieke hoofdstromen vind ik enigszins 
geforceerd en ook minder van belang 
voor wat betreft de hantering daarvan in 
de politieke praktijk. 

Wat de bestuurlijke reorganisatie be
treft lijkt het Van Mill verstandig om uit te 
gaan van kernen patronen en reikwijdtes 
van taken en gebieden waarvan de be
woners dezelfde voorzieningen benutten. 
Dat model moet dan vergeleken worden 
met de bestuurlijke realiteit en bezien 
moet worden langs welke weg het model 
kan worden bereikt. Hij komt op een 
groot-regio- en een kleinregio-model uit. 
Zijn groot-regio model deelt Nederland in 
in zo'n 50 gebieden (met gemiddeld 
300.000 inwoners) verdeeld over 5 
landsdelen. Zijn voorkeur gaat uit naar 
een klein-regio-model, dat Nederland 
indeelt in ruim 150 gemeenten met ge
middeld zo'n 100.000 inwoners. (80.000 
inwoners bieden een sterk draagvlak 
voor een volwaardig takenpakket.) De 
provincies (19 in dit model) ziet hij dan 
als een vorm van verlengd lokaal be
stuur. Eén ding wil hij in geen geval: 
doormodderen met het huidige model dat 
op drie gedachten blijft hinken; zijn mo
del 1 en model 2 en de 'oude toestand'. 

Mevrouw De Pous houdt een pleidooi 
voor het opzetten van een Ark-leefge
meenschap voor verstandelijk gehandi
capten. Het lijkt op een leefgemeenschap 
zoals de gezinsvervangende tehuizen, 
maar verschilt daar toch wezenlijk van. 
De leden functioneren in een Ark-
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gemeenschap zeer bewust als 'gezin', 
waarin persoonlijke relatie, vriendschap 
en dergelijke centraal staan. Niet als 
hulpverlener tegenover de gehandicapte, 
maar als medemens naast en met el
kaar. Niet alleen assistenten met be
roepsopleiding, maar ook gemotiveerde 
vrijwilligers kunnen meedoen. Rentmees
terschap wordt gerealiseerd door te wa
ken voor een teveel aan zorg, 'overservi
Ging' genoemd. Mevrouw De Pous houdt 
een krachtig pleidooi voor het inpassen 
van dit zorgmodel, deze 'zorgmodaliteit', 
in de bestaande regels, die daarvoor 
meer ruimte zouden moeten gaan bie
den. 

Ideeën van Schuring betreffen vooral de 
gezamenlijke aanpak van overheid en 
bedrijfsleven om de bestrijdingsmiddelen 
en gewasbescherming structureel beter 
in de hand te houden ten gunste van het 
milieu. Hij ziet veel in een adequate 
integrale ketenbewaking gericht op mi
lieu-aspecten. Als die tijdig ingang kan 
vinden zal er naar mijn mening een enor
me stimulans van uitgaan om de blijvers 
in de akkerbouw te laten overschakelen 
op geïntegreerde bedrijfssystemen en 
een veel verantwoorder gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Een scherpere de
finiëring van de omgevingskwaliteit is 
reeds door de overheid gegeven in het 
NMP-(Plus), maar een grotere duidelijk
heid bij de uitvoering is nog zeer ge
wenst. Een pleidooi voor betere afstem
ming van criteria en normen tussen de
partementen is op zijn plaats. De onder
linge wedijver moet gestaakt worden. 

Schuring kiest niet direct voor het verbie
den van bepaalde bestrijdingsmiddelen, 
maar zet zijn kaarten meer op het moge
lijk maken voor boeren en tuinders dat zij 
minder afhankelijk worden van chemi
sche gewasbescherming en op het voor
komen van onbedoelde en ongewenste 
neven-effecten. 
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In zijn laatste hoofdstuk 'op weg naar 
een versterkte lokale democratie' reikt 
Cats allerlei suggesties aan. Kwaliteits
betogen van raadsleden prefereert hij 
verre boven 'vraag- en antwoordspelle
tjes tussen raads- en collegeleden'. Hij 
pleit voor een vorm van rondvraag voor 
de burger in de raadsvergadering, pas
sieve en actieve vormen van openbaar
heid in velerlei vorm, benutten van lokale 
televisie, allerlei 'vormen' van inspraak, 
vanuit de oprechte intentie daarvan een 
doelmatig en doeltreffend communicatie
middel te maken. Allerlei concrete ideeën 
ook in het kader van sociale vernieuwing, 
het opzetten van wijk- en buurt- perspec
tief etc. 

Het referendum wordt door Cats nog 
niet gezien als een belangrijk te hanteren 
instrument. Voor het CDA als partij vindt 
hij het van groot belang zich te richten 
op een goede bewaking van de keten 
programma-vervaardiging, recrutering en 
vorming van goede politieke ambtsdra
gers, programma-uitvoering. 
De gedachte van de politicus als mens 
onder de mensen en liefst voor en onder 
zoveel mogelijk mensen, brengt Cats 
nadrukkelijk naar voren. 

De ware democratie geeft mensen de 
gelegenheid voluit in de samenleving te 
participeren, zich verantwoordelijk te 
voelen voor haar voortbestaan en elkaar 
op die verantwoordelijkheid aan te spre
ken. De kwaliteit van een democratie is 
ook te meten aan de ruimte die geboden 
wordt aan minderheden en minderheids
standpunten. Geen nieuw idee ter meting 
van de kwaliteit, maar wel bijzonder van 
belang en beproefd en daarom goed dat 
Cats er expliciet aandacht voor vraagt. 

Theorie en praktijk 
De politieke beginselen van solidariteit 
en gespreide en gezamenlijke verant
woordelijkheid, die Van Dijk toch nog 
steeds tot uitdrukking gebracht ziet in de 
toepassing van de coöperatieve-gedach-
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te, zullen het in de praktijk toch wel hard 
te verduren krijgen, vooral gezien de 
ontwikkelingen in Oost Europa. Hij signa
leert voor de toekomst van de coöpera
ties het duidelijke gevaar (dat reeds nu 
aanwezig is) vanwege het ontbreken van 
adequate wetgeving. Voor samenwerking 
en fusies tussen coöperaties uit verschil
lende landen, moet men op dit moment 
noodgedwongen gebruik maken van de 
vennootschapsvorm, waarbij echter in
vloed en zeggenschap van de leden 
wordt aangetast. 

De vrijheid om het lidmaatschap te be
eindigen indien leden menen elders beter 
hun produkten te kunnen verkopen of 
grondstoffen te kunnen betrekken geeft 
veel problemen zolang de betaling van 
uittree-gelden niet goed is geregeld. 
Wetgeving op Europees niveau dient 
daarvoor een basis te bieden. Tot dat 
moment bestaat het gevaar dat de finan
ciële poten onder de coöperaties worden 
weggezaagd. 

Voor de vorming van coöperaties in 
Oost Europa lijkt het Nederlands coöpe
ratie-model volgens Van Dijk het meest 
geschikt om uit te werken in een nieuwe 
coöperatieve wetgeving. Tegelijkertijd 
signaleert hij de gigantische problemen 
die daarbij zullen optreden. Waar zijn in 
Oost Europa 'bewezen' bestuurders te 
vinden, die de leden ook zullen kunnen 
vertrouwen? 

Beginnen met kleine coöperaties zoals 
in het verleden in Nederland het geval 
was, is er in Oost Europa niet bij. De 
onervarenheid van betrokkenen zal kun
nen leiden tot grote bestuurlijke en ma
nagement-problemen. De coöperaties 
zullen zowel kleinschalige gezinsbedrij
ven tot lid krijgen, als ook grootschalige 
bedrijven, die nog maar net geprivati
seerd zijn. Bovendien ontbreekt een 
goed agrarisch banksysteem, dat van 
groot belang is voor de financiering, zo 
stelt Van Dijk terecht. Politieke theorie en 
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coöperatieve gedachte in de harde prak
tijk gestalte kunnen blijven geven, vergt 
een grote politieke inspanning. 

De aanmerkelijke verschillen in de bete
kenis van de coöperatieve aanvoer- en 
afzetstructuur kunnen er zonder spoedi
ge adequate wetgeving toe leiden dat de 
Europese eenwording een reëel gevaar 
gaat betekenen voor de toekomst van de 
coöperaties. Van Dijk daagt met zijn 
scriptie de politiek en zeker het CDA uit 
tot adequaat en praktisch politiek hande
len, op dit terrein. 

Van Mill staat met zijn scriptie over be
stuurlijke vernieuwing met beide benen in 
de politieke theorie en filosofie en pro
beert tegelijkertijd praktijkmodellen aan te 
dragen die echt bruikbaar zouden kun
nen zijn. Zijn confrontatie van theorie met 
praktijk en omgekeerd brengt hem tot de 
oproep ook als CDA met betrekking tot 
het openbaar bestuur en organisatie 
daarvan tot wezenlijke oplossingen te 
komen en nu duidelijk te durven kiezen. 
Wat hem betreft de keuze voor gemeen
ten op regionaal niveau en voor een 
gemeentelijke en provinciale herindeling. 

Bij mevrouw De Pous staat de politieke 
praktijk zeer centraal, het aftasten en 
oprekken van de regelingen in de zorg 
om een specifiek zorgmodel, de Ark
leefgemeenschap te kunnen realiseren. 
De theorie en de beginselen worden er 
wel even bijgehaald, maar het blijft ma
ger. Hoewel, onuitgesproken en indirect 
misschien toch meer dan op het eerste 
gezicht lijkt, zoals ik het hierboven reeds 
aangaf. 

Schuring heeft in zijn werkstuk betref
fende het verantwoorder gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en 'de vernieuwing 
waarin zich de rentmeester kenmerkt' 
een constante confrontatie van politieke 
theorie en beginselen met economische 
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en milieu-praktijk aangedurfd en ook 
aangekund. In een goed evenwicht zijn 
beide aspecten op verschillende wijze 
herhaalde malen aan bod gekomen, 
zodat daarmee de doelstelling van de 
Kaderschoolleergang, een samenhan
gend beeld te verkrijgen van de grond
slagen van de christen-democratie met 
betrekking tot praktische politieke the
ma's, wel uit de verf is gekomen. 

Cats probeert theorie en praktijk van de 
democratie steeds weer aan elkaar te 
toetsen in zijn scriptie om in ieder geval 
de opvallende tekortkomingen in het 
functioneren van de democratie, vooral in 
de relatie tussen kiezers en gekozenen, 
volksvertegenwoordigers en burgers, 
zoveel mogelijk weg te werken en de 
verhoudingen en daarmee de (lokale) 
democratie te verbeteren. Daartoe doet 
hij een goede poging. 

Tenslotte 
Wat mij in alle besproken scripties opvalt 
is, dat getracht is een werkstuk te ma
ken, dat bruikbaar is voor christen-demo
craten in hun pogen aan praktische poli
tiek vorm en inhoud te geven met betrek
king tot een aantal relevante maatschap
pelijke vraagstukken. 

Daarin zijn deze cursisten redelijk tot 
zeer redelijk geslaagd. Niet elk werkstuk 
was even toegankelijk van opzet, daar
aan zou nog meer aandacht kunnen 
worden besteed. Het CDA kan echter 
zeker blij zijn met de Kaderschool en 
met deze cursisten en hun bijdragen aan 
de gezamenlijke partij-politieke menings
vorming. 
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