
PERI 
Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Normen, waarden en verantwoordelijkheid 

Hoe komen we tot een publiek ethos, dat 
relevant is voor de oplossing van fun
damentele samenlevingsvraagstukken? 
Dat de is centrale vraag, waar de demo
cratische samenleving voor staat. Een 
samenleving die in de komende vijftien 
jaar een agenda voorgeschoteld krijgt 
van een transformatie die pijn kost, van 
lange termijn oplossingen tegenover 
korte termijn aantrekkelijkheden. Hoe 
moet die agenda worden afgezet tegen
over het beeld van een electoraat, dat 
zich volgens vele opiniepeilers in Europa 
beter thuis voelt in de cafeteria, dan aan 
de kloostertafel. 

Er wordt nogal eens nostalgisch ge
daan over de tijd van de verzuiling. Maar 
de kern daarvan is niet, dat in de politie
ke keuzes van toen meer op het ge
meenschapsbelang gelet werd dan nu. 
De kern van de politieke vertaling van de 
verzuiling was, dat er geen tegenstelling 
was, of gesuggereerd werd, tussen alge
meen belang, groepsbelang en individu
eel belang. Het land zou wel varen bij 
een volledige participatie van de katholie
ken, de groep zou van die emancipatie 
profiteren. Misschien waren mensen 
veel nobeler en zeker soberder dan nu, 
maar het kwam er op neer dat lange 
termijn doelstellingen in het verlengde 
van middellange groepsdoelstellingen en 
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die weer in het verlengde van individuele 
doelstellingen lagen. En dat is nu anders. 

Toch behoeft de normvervaging van 
deze tijd een geweldige nuancering. Er 
moet een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen waardenopvattingen op 
individueel niveau. In dat domein is radi
caal veel veranderd. Men zou soms bijna 
durven spreken van normverstrakking in 
de kring van directe relaties, in de kring 
van persoonlijke gevestigde solidariteit. 
Er zijn weinig aanwijzingen dat daarbin
nen fatsoen, trouw, fair play, minder 
belangrijk zijn geworden dan vroeger. 
Integendeel. Op het zogenaamde ge
meenschapsniveau, de anonieme sa
menleving, doet zich echter wel een 
fundamentele verandering voor. Tegen
over die anonieme samenleving bestaat 
fatsoen noch verplichting noch solidari
teit. De integriteit van de vooronderstel
lingen komt onder druk. En tenslotte is er 
het democratisch niveau, waar ook men
sen van goede wil het zicht kwijt raken 
tussen de verlokkelijkheden van de cafe
taria nu, en het noodzakelijke afwachten 
en afzien van de kloostertafel. 

Lange termijn en offers nu 
"De spanning tussen het private belang 
en het publieke goed is in geen enkele 
samenleving ooit volledig opgelost. Maar 
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in een vrije republiek (republic), is het de 
taak van de burger, of hij nu regeert of 
niet om de burgerlijke deugden te cultive
ren om zo de spanning tussen beide te 
kunnen hanteren. Naarmate de 20e 
eeuw vorderde is dit inzicht, zo belangrijk 
gedurende de meeste tijdvakken in onze 
geschiedenis, ons tussen de vingers 
door geglipt. Waar wij onnadenkend het 
woord private burger hanteren, ontgaat 
ons de eigenlijke betekenis van het 
woord burgerschap. En met Ronaid Rea
gans bewering dat het volk een aparte 
belangengroep is en dat de economische 
banden ons bijeen houden, zijn wij aan 
het eind van een ontwikkeling gekomen. 
De burger is opgeslokt door en in de 
homo economicus ...... Als de samenle-
ving wordt versplinterd in zoveel belan
gengroepen als er individuen zijn, dan 
zal zoals Tocqueville al voorspelde, er 
een verzorgingsstaat overblijven die voor 
ons moet zorgen en onze nekken voor 
elkaar moet beschermen". 

Dit vrij vertaalde citaat komt uit de in 
1985 verschenen bundel 'Habits of the 
hear( van een viertal sociale weten
schappers onder wie de gerenommeerde 
R.N. Bellah. 1 Het boek slaat de spijker 
op de kop waar het de spanning tussen 
het pas op langere termijn zichtbaar 
wordende collectieve belang en de pijnlij
ke offers die dat in het heden vraagt tot 
kernthema van het huidige politieke en 
sociale debat verheft. Dit moge abstract 
klinken, maar er gaat een harde en con
crete werkelijkheid achter schuil. Een 
werkelijkheid waarin al duidelijker wordt 
dat de overheid het niet alleen kan. Een 
werkelijkheid, waarin ook duidelijk wordt 
dat er zonder draagvlak in de samenle
ving voor de sociale rechtsstaat, voor 
een verantwoorde omgang met het mi
lieu en ook voor de problematiek rond de 
Derde Wereld en Midden- en Oost-Euro
pa ongelukken gaan gebeuren. In de 
eerste plaats mag dit worden verwacht, 
omdat het vaak de alledaagse en wat 
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onschuldig ogende beslissingen van 
burgers zijn, die in hun effecten enorme 
problemen veroorzaken. Vanwege de 
massaliteit van de vele kleine besluiten 
ontstaan er collectieve bedreigingen van 
de eerste orde. Denk maar aan de mi
lieuvervuiling, de verkeersproblemen, de 
omgang met de sociale voorzieningen en 
de belastingfraude. De 'vele handen' (en 
het naar verhouding 'geringe kwaad' van 
elke afzonderlijke beslissing) maken hier 
geen licht maar een onverantwoord werk. 
Dat doet zich dan ook veel later in de 
tijd, collectief en anoniem voelen. Het 
belang van de gemeenschap is ver weg 
en zeker niet direct doorslaggevend in de 
afwegingen die burgers maken. Duidelijk 
moge zijn - het is al eerder aangestipt -
dat zonder moreel en sociaal draagvlak 
een gericht overheidsbeleid en politiek 
afgedwongen richtlijnen hun beperkingen 
kennen. 

Er zijn genoeg burgers, die met het 
oog op een schoon milieu, op een recht
vaardig sociaal stelsel en op de proble
matiek van de mondiale welvaartsver
schillen, zichzelf de nodige offers ge
troosten. Lastig probleem is echter dat 
zij al snel merken dat hun buurman wel 
de hand licht met de publieke moraal. 
Vaak is het steentje dat mensen afzon
derlijk bij kunnen dragen aan de goede 
zaak minimaal klein. De verwachting dat 
weinigen zich zullen laten inspireren door 
het gezegde 'verbeter de wereld begin bij 
jezelf' is reëel. Velen zullen zelf ook 
maar afzien van gedragsveranderingen. 
Het liftersgedrag en het prisoners dilem
ma werken in die zin demoraliserend. 

Anonimiteit en bureaucratie 
Maar er is meer aan de hand. Vooral 
A.C. Zijderveld heeft erop gewezen. 
Omdat in onze moderne maatschappij 
veel risico's de draagkracht van afzon-

1. R.N. Bellah e.a .. Habits of the heart. Individualism 
and cammitments in American life. Berkely 1985. 
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derlijke burgers overstijgen, moet de 
overheid er aan te pas komen. Ook van 
het particulier initiatief op het terrein van 
de sociale zekerheid, de volkshuisves
ting, het onderwijs, de gezondheidszorg 
kan in rede niet gevergd worden dat het 
de kosten van essentiële voorzieningen 
kan dragen. 2 Een grootschalige samenle
ving vraagt om daarop toegesneden 
sociale vangnetten en voorzieningen. 
Maar in het licht van onze zoektocht naar 
de verbindende schakels tussen het 
private gedrag en de publieke zaak s
chiet het overheidsoptreden op twee 
fronten tekort. 

In de sfeer van de sociale zekerheid 
dreigt het gevaar dat risico's van arbeids
ongeschiktheid, werkloosheid, ziekte 
zodanig breed verspreid zijn over de 
bevolking, dat de daaruit voortvloeiende 
anonimiteit een onverantwoord afwentel
gedrag oproept. De ervaringen met de 
WAO hebben dat inmiddels wel geïllus
treerd. De structuren van het hele stelsel 
van voorzieningen roepen dat op. Zij 
werken er hard aan mee dat de burger 
maar moeilijk zicht op het publieke be
lang kan krijgen. En dat is een absolute 
voorwaarde voor elke vorm van verant
woordelijkheid. 

In de tweede plaats is de overheid zich 
intensief gaan bezig houden met maat
schappelijke organisaties, die zich op het 
publieke domein bevinden. De financiële 
toegankelijkheid van basisvoorzieningen, 
de kwaliteit van de dienstverlening, de 
bereikbaarheid; het zijn allemaal terecht 
punten van aandacht voor de overheid. 
Maar ook overheidsbemoeienis houdt 
risico's in voor de onderlinge solidariteit 
in de samenleving. De problemen zijn 
inmiddels bij brede lagen bekend: regel
verdichting, waardoor de speelruimte 
voor het maatschappelijk initiatief af
neemt en de bureaucratische logica 
dominant wordt; schaalvergroting, die 
met veralgemenisering gepaard gaat. Er 
ontstaan dan monopolieposities over 
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zorginstellingen, scholen, welzijnsorgani
saties die natuurlijk fnuikend zijn voor het 
geprofileerd initiatief en ook voor de 
gebruikers. Want zieke ouderen, pati
enten die zich in een terminale fase 
bevinden, gehandicapten, blinden, men
sen in verpleeghuizen, of in ander ver
band leerlingen, jongeren in de jeugd
hulpverlening zijn niet gebaat bij een 
klimaat van rationalisering, techno- en 
bureaucratie. Er zijn, zo merkt de ency
cliek Centesimus Annus terecht op, nu 
eenmaal behoeften die om een antwoord 
vragen dat niet alleen materieel is. Dat 
antwoord moet de diepere vraag die er 
achter ligt weten te onderscheiden. 

Burgers willen niet onder 
verwijzing naar 
professionele en 
technocratische beheerde 
instellingen ontslagen zijn 
van zorg voor elkaar 

En dat is uitermate belangrijk voor het 
draagvlak van solidariteit en onderlinge 
betrokkenheid in de samenleving. Bur
gers willen niet onder verwijzing naar 
professionele en technocratisch beheer
de instellingen ontslagen zijn van de zorg 
voor elkaar. Waar dat wel gebeurt wordt 
de onderlinge betrokkenheid verwezen 
naar het privé domein en moet men er 
ook niet vreemd van opkijken dat de 
gemiddelde burger dat privé-domein 
koestert als, zoals Christopher Lasch dat 

2. H.P.M. Adnaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig 
initiatief en de verzorgingsstaat (Deventer 1981) 33. 
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uitdrukte, 'Vluchthaven in een harteloze 
wereld,.3 Als toevluchtsoord in een kille 
zakelijke omgeving. De kloof tussen het 
private en publieke domein is dan com
pleet geworden. 

Het is in dat licht dat de auteurs van 
'Habits of the heart' een pleidooi houden 
voor twee benaderingen. 

In de eerste plaats pleiten zij voor wat 
zij noemen een 'renewal of commit
ments'. Waar die commitments gaan 
ontbreken fragmenteert de maatschappij 
en verkilt zij tot een geheel van anonie
me betrekkingen. De fragmentatie, zo 
constateren de auteurs van 'Habits of the 
heart', bedreigt de persoonlijke groei. 
Mensen voelen zich een vreemde in hun 
eigen samenleving met al het eerder 
genoemde vluchtgedrag van dien. Vooral 
in de verstedelijkte gebieden is dat ge
vaar reëel. Zo vroeg de Rotterdamse 
burgemeester Peper zich enige jaren 
geleden af of de politiek niet meer zou 
moeten doen aan de revitalisering van 
het zogenaamde maatschappelijk mid
denveld4

, om zo meer ruimte te creëren 
voor zingeving, samenhang en oriëntatie. 
Juist in de grote steden doet, wat de 
socioloog Donzelot ooit genoemd heeft 
de sociale leemte van zich spreken. 5 En 
Peper onderkent dat de levensbeschou
wing haar institutionele inbedding verlo
ren heeft en zich te vaak tevreden moet 
stellen met een plaats in de strikte privé 
sfeer. Naast een bestuurlijke en sociale 
vernieuwing is volgens de Rotterdamse 
sociaal-democraat vooral een sociaal
culturele omslag nodig. Hij zegt het met 
andere woorden Bellah c.s. na; alleen 
een mentale verandering zal niet werken. 
Een persoonlijke heroriëntatie is nodig. 
Maar geïsoleerd van maatschappelijke 
verbanden waarin de onderlinge solidari
teit ook echt handen en voeten kan krij
gen, schiet zij tekort. En de bekende 
socioloog Daniel Bell tenslotte zegt in 
zijn 'The contradictions of capitalism 6

, 
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dat waar de antenne voor de religie is 
verdwenen we achterblijven met de brok
stukken van het eigenbelang, de zelf
zucht en met een doorbroken morele 
orde. Misschien is dit te zwaar en te 
scherp geformuleerd. Maar in die eenzij
digheid geven deze woorden wel een 
stukje realiteit weer. 

In de tweede plaats constateren de 
schrijvers van 'Ha bits of the heart' een 
gebrek aan maatschappelijk inzicht bij 
burgers. Inzicht in de samenhang van 
dingen, in de gevolgen van dagelijkse 
handelingen. In plaats daarvan moet een 
hernieuwde balans van rechten en plich
ten, tot stand worden gebracht waarbij 
mensen in hun omgang met batterijen, 
energieverslindende apparaten, het aan
schaffen van hardhout, bij de keuze voor 
het woon-werkverkeer, bij de looneisen 
die zij stellen, bij hun ziekteverzuim of de 
rentelasten, die op de komende genera
ties gaan rusten, mee laten wegen bij 
hun beslissingen. 

Aan het slot van deze probleem-analy
se moet erop worden gewezen dat op 
het onderhavige front de politiek tekort 
dreigt te schieten. De vervreemding die 
zich voordoet spreekt in dat verband 
boekdelen. De politiek wordt onbetrouw
baarheid verweten, de opkomstcijfers bij 
verkiezingen lopen terug. Het aantal 
partijleden neemt af. De politiek weet 
kennelijk de dilemma's waarover zij zich 
buigt niet helder voor het voetlicht te 
krijgen. En dat is riskant. Want de over
heid dreigt over de hoofden van mensen 
heen te gaan regeren, met alle draag
vlakproblemen van dien. 

3 Chr. Lachs. Haven in a heartless world, New Vork 
1977. 

4 B. Peper, Op zoek naar zingeving en samenhang. 
Over revitalisering van het maatschappelijk midden
veld, Nieuwiaarsrede, 7 januari 1988. 

5 J. Donzelot, L 'invention du social. Essai sur Ie décfin 
des passions pofitiques, Parijs 1984. 

6 D. Bell, The contradictions of capitalism, Londen 
1979. 
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Remedies 
Er moeten schakels komen tussen de 
publieke uitdaging en de private moraal. 
En dat is wel iets anders dan het verwij
tend en deugdzaam opgeheven vingertje. 
Dat vraagt vooral een zodanige inrich
ting van de samenleving dat (a) de over
heid burgers de ruimte laat om zelfstan
dig en vanuit een eigen overtuiging voor 
elkaar op te komen, en (b) de samen
hang van beslissen, genieten en betalen 
weer zichtbaarder wordt. Beide zijn even 
hard nodig. 

Juist ter wille van de publieke moraal, 
de burgerzin, moeten collectieve regels 
worden teruggebracht. Bij dat terugdrin
gen van regels valt te denken aan de 
talloze bureaucratische bestuursrechtelij
ke regels waaraan schoolbesturen, soci
ale partners, zorginstellingen en dergelij
ke gebonden zijn. De christen-democra
tie bepleit die ruimte omdat op die ma
nier burgers zelf weer intensiever betrok
ken raken bij vraagstukken rond de op
voeding van kinderen, de overdracht van 
kennis en waarden; bij de zorg voor 
medemensen en de ethische dilemma's 
die daarbij spelen; bij het arbeidsvoorzie
ningenbeleid, maar ook bij vragen rond 
het integratiebeleid inzake buitenlandse 
werknemers (onder andere ook in de 
volkshuisvesting).? Alleen zo is echt een 
draagvlak voor onze sociale rechtsstaat 
te realiseren. Hetzelfde geldt voor milieu
organ isaties, mensen rechtenbeweg i ngen, 
het kerkelijk initiatief in de steden en 
dergelijke. Uit onderzoek blijkt immers 
ook dat het juist de particuliere instellin
gen met hun vrijwilligers zijn, die de 
echte onderkant van de samenleving 
weten te bereiken. 

Is dat een pleidooi voor een vernieuw
de herzuiling? Afgezien van het feit dat 
wij moeten waken voor de grondwettelijk 
gegarandeerde vrijheidsrechten (de vrij
heid om onderwijs te geven, zorg te 
verlenen, de collectieve belangenbeharti
ging) constateren wij dat de betekenis 
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van de levensbeschouwing, van waarde
noriëntaties weer al duidelijker aan het 
licht treedt vanwege moderne vraagstuk
ken die zich ons voordoen. 

Pluriformiteit 
De identiteit van instellingen en de mens
opvatting van hulpverleners in de zorg
sector zal in de hulp sterker door gaan 
werken dan ooit. Vroeger toen de alge
mene moraal toch nog vrij uniform was, 
kon je zeggen dat identiteitsgebonden 
zorginstellingen zich hooguit qua sfeer 
van elkaar onderscheidden. Dat had zijn 
eigen waarde en achtergrond, maar 
tegenwoordig gaat dat zeker niet meer 
op. De culturele verscheidenheid is 
enorm toegenomen. Medisch-ethische 
standpunten lopen sterker dan ooit uit
een. Discussies rond de levensbeëindi
ging, de toepassing van moderne voort
plantingstechnieken, de zorg voor het 
ongeboren kind, de toepassing van gen
technologie, prenatale diagnostiek en 
dergelijke tonen dat aan. Nu mogen 
zeker van de overheid wettelijk norme
rende kaders op dit terrein verwacht 
worden. Het gaat immers om de zwakste 
mensen in de samenleving. Maar afge
zien daarvan staat het vast dat de mo
derne technologische ontwikkelingen tal 
van ethische dilemma's oproepen die 
verschillend zijn te benaderen. Wie een 
zinvol debat over deze zaken wil en de 
samenleving ervoor wil behoeden dat dat 
debat wordt gemonopoliseerd door een 
kleine beroepsgroep, zal de voorwaarden 
voor verscheidenheid hoog moeten hou
den. Anders zullen waarden verdampen. 
Dan zullen zij abstract blijven, omdat de 
waarden die mensen er op na houden 
zich niet meer hechten aan reële afwe
gingen. Dan moet men ook niet raar 

7 A. Klink, Christen-democratie en overheid. Oe chris
ten-democratische politieke filosofie en enige staats
en bestuursrechtelijke implicaties (dissertatie Leiden 
1991) 138 e.v. 
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opkijken als vrijblijvende meningen en 
borrelpraat de plaats in gaan nemen van 
overtuigingen. Dan ligt Zijdervelds vluch
tige staccato-cultuur, waarin ideeën al 
minder getoetst worden op hun reële 
effecten, inderdaad binnen handbereikB 

Programmatische herkenbaarheid 
Het gaat dus al lang niet meer om een 
verzuiling naar traditionele snit. De ver
scheidenheid krijgt een programma
tischer inslag. Zij wordt er daardoor niet 
minder fundamenteel om. Integendeel. 
De nabije toekomst zal gekenmerkt wor
den door een diversiteit van gezondheid
sstijlen, waarmee instellingen in hun 
feitelijke benadering van patiënten en in 
de therapeutische keuzes zich van elkaar 
onderscheiden. De behoefte daaraan 
blijkt des te meer nu de zogenaamde 
gevulde algemeenheid een fopspeen 
blijkt te zijn. Het is meer een verhullende 
algemeenheid. Het is om die reden dat 
geprofileerde groepen hun eigen ambu
lante geestelijke en psychiatrische ge
zondheidszorg erkend en gehonoreerd 
willen zien. Pas wanneer ons stelsel 
openheid voor dergelijke initiatieven 
biedt, zal de coalitie van de bureaucratie 
en de deskundige monopolist geen blok
kade meer op kunnen werpen tegen het 
geëngageerde maatschappelijk initiatief 
en het daarmee gemoeide sociale draag
vlak voor de solidariteit. 

In het onderwijs tekenen zich soortge
lijke ontwikkelingen af. In het kader van 
de waardenontwikkeling en -overdracht 
wordt volop gediscussieerd over de zo
genaamde programschool. Zie het tijd
schrift 'Bulletin' van de protestantse Unie 
School en Evangelie. De programschool 
staat tegenover de zuilschool. Het is een 
andere karakterisering van het begrip 
richting. Wel blijft de levensbeschouwelij
ke basis aanwezig, want het programma 
rust in de uitgangspunten van de school. 
Maar de nader expliciete uitwerking van 
die uitgangspunten komt in de plaats van 
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wat vroeger in de zuilcultuur impliciet 
aanwezig was aan opvattingen en leef
patronen. De pedagogische stijl wordt 
vanuit de uitgangspunten benadrukt; de 
waardenontwikkeling, haar overdracht en 
verheldering. 

Natuurlijk is er hier geen ruimte om 
deze thematiek op een uitputtende ma
nier te behandelen en allerlei sectoren 
stelselmatig onder de loep te nemen. 
Maar de conclusie kan wel zijn dat, waar 
de overheid wil werken aan een verbin
ding van private en publieke moraal, juist 
ook het georganiseerde maatschappelijk 
initiatief van wezenlijk belang is. 

Het herstel van evenwichten 
Minstens zo uitdagend is het om de 
andere dimensie van de verantwoorde
lijkheid te herstellen. Deze betreft niet zo 
zeer de verantwoordelijkheid in de zin 
van een bevoegdheid om zelfstandig 
beslissingen te nemen, om als maat
schappelijke instelling een relatief zelf
standig beleid te voeren, als wel de 
vraag of burgers en instellingen ook 
daadwerkelijk de gevolgen van hun han
delingen bij hun beslissingen betrekken. 
Het gaat om herstel van de balans tus
sen beslissen, genieten en betalen. Uit
eindelijk is daarbij het normerend over
heidsoptreden aan de orde. In het licht 
van het bovenstaande zal het niet verba
zen, dat daarbij gekozen moet worden 
voor een dusdanige inrichting van de 
samenleving dat burgers en verbanden 
weer zo direct mogelijk zelf met de ge
volgen van hun beslissingen geconfron
teerd worden. Dat vergt politieke inzet. 

Dat is een actueel thema. Ongeveer 
een jaar geleden verscheen een disser
tatie van de politicoloog Bovens met de 
veelzeggende titel 'Verantwoordelijkheid 
en organisatie'. Ondertitel was: Beschou
wingen over aansprakelijkheid institutio-

8. A.C. Zijderveld. Oe staccato·cultuur, flexibele maat· 
schappij en verzorgende staat, Utrecht 1991. 
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nee I burgerschap en ambtelijke onge
hoorzaamheid9

. Bovens vraagt zich af 
hoe een herijking van verantwoordelijk
heden een rol kan spelen bij de sturing 
van complexe organisaties. De voorbeel
den van die problematiek liggen voor het 
oprapen: het RSV-debacle, de ABP-affai
re, de volkshuisvestingssubsidies, de 
affaire rond de paspoorten, de milieu
fraude. Vanwege de vele handen die bij 
de betreffende activiteiten betrokken zijn 
geweest is het moeilijk de ultieme verant
woordelijken te benoemen. Anonimiteit 
en grootschaligheid zijn een maatschap
pelijk vraagstuk, niet alleen voor afzon
derlijke organisaties, maar voor de maat
schappij in zijn geheel. Juist om die col
lectieve onver Het geldt zoals wij zagen 
ook de maatschappij in haar geheel. 
Juist om die collectieve onverantwoorde
lijkheid te vermijden en de burger weer 
meer bij de publieke zaak te betrekken 
moet de samenleving op onderdelen 
opnieuw worden geijkt. Vanuit christen
democratische kring zijn daar verschei
dene voorstellen voor gedaan gedurende 
de laatste tien jaar. 

Ik noem de suggestie om de werkne
mersverzekeringen over te dragen aan 
de sociale partners. Die kunnen dan per 
bedrijfstak, en eventueel daarbinnen 
gedifferentieerd per bedrijf, samenhan
gende afspraken maken over het brede 
scala van arbeidsvoorwaarden. Het gaat 
dan om looneisen, uitkeringsniveau, de 
daarvan afgeleide premiedruk, het ar
beidsvoorzieningenbeleid, de scholing, 
de functiedifferentiatie, etc. De eerderge
noemde samenhang van beslissingen 
komt dan weer duidelijk aan het licht. En 
als de werkloosheid zou toenemen van
wege te hoge looneisen, is het niet in 
eerste aanleg meer de overheid die de 
verwijtende vinger krijgt toegewezen. 
Niet dat zij daarvoor altijd uit de weg 
moet gaan, maar zij heeft bij vrije loon
onderhandelingen simpelweg geen greep 
op het geheel. De sociale partners wel. 
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Het zijn hun beslissingen die verreikende 
gevolgen hebben en daar moeten zij in 
eerste aanleg zelf mee geconfronteerd 
worden. Hetzelfde verhaal gaat op voor 
de WAO en de ziektewet. 

Een ander voorbeeld ligt op het terrein 
van het onderwijs. Staatssecretaris Wal
lage is kort na zijn benoeming gekomen 
met zijn nota 'Weer samen naar school'. 
Het bevat in navolging van het een jaar 
eerder verschenen rapport 'Ruimte voor 
kwaliteit' van het Wetenschappelijk Insti
tuut voor het CDA een pleidooi voor de 
integratie van regulier en speciaal onder
wijS.lO Eén directie, één budget, één 
bestuur, is het parool. Het voordeel is dat 
leerkrachten, directies, besturen en ou
ders zelf, ook na verwijzing van de leer
ling naar de groep die speciale begelei
ding krijgt, verantwoordelijk blijven voor 
het betreffende kind. Het kind is niet 
meer uit beeld. Van het afschuiven van 
kinderen, die meer begeleiding nodig 
hebben, naar aparte instituten, hetgeen 
toch nog vaak stigmatiserend werkt, kan 
dan geen sprake meer zijn. De scholen 
worden blijvend geconfronteerd met hun 
eerder genomen beslissingen. 

Politieke partijen 
Het is niet voor niets dat de christen
democratie hier te lande gekozen heeft 
voor de naam Christen Democratisch 
Appel. Met dat 'appel' drukt zij uit dat de 
partij haar democratisch karakter juist tot 
uitdrukking wil laten komen in het appel 
dat zij doet. Zij wil zich met duidelijke 
standpunten en samenhangende ideeën 
presenteren aan de kiezer. Die weet dan 
waarvoor hij of zij kiest. Dat is een condi
tio sine qua non voor een levensvatbare 
democratie. De burger weet dan waar hij 

9 MAP. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie. 
Beschouwingen over aansprakelijkheid. institutio
neel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid. 
Zwolle 1991. 

10 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Ruimte 
voor kwaliteit, Deventer 1989. 
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of zij aan toe is. (Of het altijd lukt is een 
tweede, maar het is wel een verplichtend 
streven) Het is ook belangrijk dat een 
politieke partij zich helder profileert. Juist 
daaraan bestaat veel behoefte, nu de 
burger in onze complexe samenleving zo 
weinig houvast heeft. Dat gebrek aan 
houvast moet de politiek niet uitbaten 
door zich met een zelfde twijfel te etale
ren om op die manier vertrouwd bij de 
burger over te komen. Politieke partijen 
hebben de plicht om te laten zien waar 
knelpunten zitten, knopen door te hakken 
en haar keuzes duidelijk te maken. Met 
de verzuchting van Kierkegaard 'Doe het 
wel en het zal je berouwen, doe het niet 
en het zal je ook berouwen' kom je uit
eindelijk in de politiek niet ver. Bovendien 
verdwijnt dan het appel volledig van het 
toneel. Ook vanuit de politiek echter 
moet een bijdrage aan het herstel van 
normen verwacht worden, althans voor 
zover zij een publieke inslag kennen. De 
staat als zedenmeester is geen christen
democratisch ideaal. Zo kan de politiek 
een bijdrage leveren die burgers inzicht 
geeft in de publieke vraagstukken van de 
moderne tijd en de dilemma's die er 
liggen. 

Juist om die collectieve 
onverantwoordelijkheid te 
vermijden moet de 
samenleving opnieuw op 
onderdelen geijkt worden 

Met deze suggesties is niet het antwoord 
gegeven op de centrale onderliggende 
vraag: hoe komt ons volk tot de politieke 
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keuzes, die nodig zijn voor overleven van 
de schepping, voor internationale gerech
tigheid, integriteit van onze samenleving. 
En dat zal niet mogelijk zijn zonder dat in 
bredere kring afstand genomen wordt 
van een consumentistische en korte 
termijn benadering. Juist op een mo
ment, dat wij de zekerheid hebben, dat 
er een stuk of tien gigantische herinrich
tingsvragen voor de samenleving, natio
naal en mondiaal, moeten worden opge
lost, lijken de stromingen in de politiek, 
die echt offers vragen en toekomstgericht 
zijn, de wind niet mee te hebben. Dit 
democratisch dilemma is niet uniek. 

Honderd jaar geleden hadden de op
roepen tot sociale actie vanuit christelijke 
inspiratie instrumenten nodig om woor
den tot hervormingen te brengen. En die 
instrumenten kwamen er in de vorm van 
vakbonden, coöperaties, sociale woning
bouwverenigingen en ziektekassen. Zo 
zijn er nu, andere instrumenten nodig. 

Tegenover de massale beïnvloeding 
vanuit de commerciële inspiratie zijn er 
nu instrumenten nodig van opinie-be
invloeding, niet meer op de eerste plaats 
de sociale, politieke en economische 
verbanden van een eeuw terug, maar de 
alternatieve bewustmakingsinstrumenten, 
media, scholen, kerken. Bewustwordings
organisaties, die een alternatieve waar
denoverdracht verzekeren en daarom 
ook de vrijheid representeren tegenover 
een dominant wordende wereldcultuur. 
De politiek kan niet voor deze instrumen
ten zorgen. Ze zou hen hoogstens een 
beschermende en stimulerende kans 
moeten geven, ook al vertegenwoordigen 
ze meningen, waar wisselende meerder
heden het niet mee eens zijn. Dat is 
democratie. 

J.J.A.M.v.G. 
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