
Groepsqcsprek I 

Democratie vraagt 
om CDA met 
duidelijk profiel 

Is !Jet CDA een beginselpart1j die haar po
litieke overtuig;ng weet over te brengen? 
Hoe kan de vervreemding van de kiezers 
van de politiek worden tegengegaan? Oat 
cr een e1gen plaats IS voor de chnsten-de
mocratie in het polilieke krachtenveld 
staat bwten k1;f Nadere bezinning is niet 
nodig over de koers en het optreden van 
he! COA en zi;n vertegenwoordigers Ver
slag van !Jet gesprek van 11 april jongstle
den 111 Voorschoten. 

Of het CDA nog een beg1nselparti1 IS, is de 
oerste vraag die aan de orde komt. Of is 
het een heel goed geoliede. perfect geor
ganiseerde burgerliJke m1ddenpartij? Prof. 
Van Melsen doet de aftrap. Ju1st een be
glnselpartij. die steunt op een rel1g1eus, in 
plaats van een politiek uitgangspunt. kan 
Llch gemakkeliJker permitteren pragma
tisch te ZIJn biJ het zoeken naar de wegen 
om bepaalde doeleinden te verwezenliJ
ken Part11en op polit1eke grondslag kun
nen door deze grondslag gebonden zijn 
om de oplossingen 1n een bepaalde rich
ling te zoeken NatuurliJk ziJn er ook kwes
tles waarin christelijke beginselen recht
streeks betrokken ziJn (abortus, euthana
sle en dergel11ke). Ook dan echter ligt de 
oplossing niet van te voren vast. Bij derge
IIJke kwesties ziJn immers altiJd meerdere 
beginselen betrokken Niet aileen het 'gij 
zult niet doden'. maar ook de gewetensvrij-
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heid van anderen. Zo heeft men bij het 
abortusdebat wei gezegd Daar is geen 
compromis mogelijk. Maar in feite zijn in 
dergelijke ethische kwesties ook compro
missen nodig. Namelijk tussen de verschil
lende ethische waarden die in het geding 
zijn Om tot een verantwoord standpunt te 
komen moet je als beginselpartij ook al 
voor jezelf compromissen slu1ten.' Prof. 
van Melsen verduidelijkt dat hij daarmee 
niet het politieke compromis bedoelt 'Het 
gaat om het compromis in je hart. Bijvoor
beeld door de realisering dat in de moder
ne samenleving mensen veel meer dan 
vroeger het gevoel hebben dat zij over hun 
eigen Ieven kunnen beschikken Ethisch 
leidt dat tot het vraagstuk waarom de mens 
niet zelf zou kunnen bepalen dat moment 
van de dood, dat het meest overeenkom
stig de menselijke waardigheid is. Bij de 
afweging die je in je hart moet maken kan 
d1t beginsel zwaarder wegen dan andere, 
die dan moeten wijken. Maar dat is nog 
een afweging biJ jezelf. Oat is iets anders 
dan de afweging van politieke compromis
sen tussen mensen of partijen die andere 
ethische beginselen hadden voor Iaten 
gaan. AI is natuurlijk ook die afweging no
dig.' 

Het CDA is geen theocratisch gezel
schap dat als politieke partij zijn religieuze 
opvattingen aan de samenleving wil op
leggen, benadrukt mevrouw Leyten. Gren-
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zen aan de compromisbereidheid zijn er 
uiteraard wei, maar het is niet eenvoudig 
aan te geven waar die liggen. De heer Ka
land is het er mee eens dat wij geen theo
cratisch staatsbestel voorstaan. 'De demo
cratie is daarmee niet verenigbaar. Demo
cratie is met anderen rekening houden. 
Wat moeten we dan met onze christelijke 
waarden? Die moeten wiJ handhaven en 
herbevestigen in de samenleving. Oat be
tekent dat ik v1nd dat de mens een grote 
persoonlijke verantwoordelijkhe1d heeft. 
Oat we n1et alles aan de staat kunnen over
laten. NatuurliJk liggen er grenzen biJ het 
slu1ten van compromissen. Het moeilijkst 
zal dat zijn bij de euthanasie. Willen wij de 
bescherm1ng van het menseliJk Ieven ver
dedigen? In welke vorm? Kan je daar een 
compromis over sluiten?' De heer Scholten 
leg! een ander accent 'Beginselen zijn 
niet aileen maar een rem of een grens. Na
tuurlljk wijzen beginselen op de noodzaak 
van het behoud van dingen. Zoals het on
geboren Ieven, het milieu. Maar begmse
len zetten mensen ook in beweging. Ze 
werken appellerend om je ergens voor 1n 
te zetten. Is het CDA een beginselparliJ die 
die overtuiging weet over te brengen? lk 
vraag me af of dat bij de mensen zo over
komt.' Mevrouw Strop vreest van niet. 'Mis
schien ervaart onze eigen achterban het 
grotendeels zo dat wij in onze maatschap
piJ staan als christenen. Maar in de kerken 
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'De overheid zou een 
prioriteitenlijstje moeten 
maken van zaken waar zij 
in de eerste plaats voor 
is, en wat op de tweede 
en derde plaats komt.' 

is er volstrekt onbegrip over, dat dat bij het 
CDA zou kunnen Ieven. Die zien een veel 
grotere breuk tussen de politieke praktijk 
en de beginselen van waaruit Je leeft.' 

Een veel optimistischer kijk over de orien
tatie van de christen-democrat1e geeft de 
heer Van Gennip 'Politiek word! meestal 
op haar woorden gewaardeerd. Maar er 
zijn ook andere factoren die het gezicht 
van een parliJ bepalen Oat ZIJn de perso
nen die het beleid van de parliJ uitdragen. 
En dat is de kwaliteit van het gevoerde be
leid. Het CDA staat sterk in d1e twee laatste 
punten ' Van Genn1p zet uiteen in welk op
zicht vooral het CDA een vooruitgang heeft 
betekend. 'In de Jaren zestig werd, als het 
ging om de toekomst van de christen-de
mocratie, in de KVP vooral gedacht aan 
een grote open middenpartij. Daar gingen 
twee grote verleidingen mee gepaard Ten 
eerste dat de politiek op ono1rbare w1jze 
ondergeschikt kan raken aan verschlllen
de deelbelangen. In de KVP was dat qe
vaar al aanwezig door de corporatistische 
neiging aile deelbelangen 1n de parliJ te Ia
ten vertegenwoord1gen. En ten tweede 
door als politieke partij het eigen voortbe
staan voorop te stellen en zich te Iaten lei
den door datgene wat opiniepeilingen uit
wijzen wat het beste ligt. En je als partiJ 
daarbij aan te sluiten. Oat kun je aileen 
maar doorbreken door te zeggen dat de 
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keuzen waar je voor staat niet zijn op te 
lossen door pragmatisme aileen. Het CDA 
heeft deze verleidingen tot nu toe met suc
ces weten te weerstaan 'Van Gennip heeft 
nog een reden om optimistisch te zijn over 
het principiele karakter van het CDA in de 
toekomst. 'De problemen die de komende 
jaren op ons af zullen komen, zoals de bio
ethische vraagstukken of het milieu, zijn zo 
groot en plaatsen ons voor zoveel onze
kerheden, dat pragmatisme niet meer vol
doet.' Van Gennips conclusie 'Er is kortom 
ruimte voor en behoefte aan een partij die 
niet per se de populaire keuzen doet, maar 
zich laat leiden door beginselen.' 

Mevrouw Leyten vindt het overigens he
lemaal niet erg dat het CDA zo'n goed ge
oliede organisatie is. 'Daar ben ik heel erg 
blij om, als ik denk aan de zwakke organi
satiestructuur van de KVP. lk betreur het 
wei dat het CDA in het algemeen overkomt 
als pragmatisch. tenzij het terreinen betreft 
als abortus en euthanasie De verantwoor
delljke samenleving IS miJ zeer lief. lk zou 
willen dat het CDA JUist daar eens wat min
der bereid zou zi)n om compromissen te 
slu1ten · 

Overbelaste overheid 
Voorlop1ge tussenstand van de discussie 
is dat beg1nselen enerzijds een rem willen 
zetten op bepaalde ontwikkelingen, maar 
anderzijds oproepen tot ge1nsp1reerde ac
tie. Het gaat nu om de vraag wat dit bete-

'Het zelfoplossend 
vermogen van de 

11 samenleving is te klein 
geworden. De mensen 
aan de onderkant worden 
daar het slachtoffer van.' 
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kent voor de opvattingen van de partij over 
'sociale vernieuwing'. De heer Kaland ziet 
sociale vernieuwing in de eerste plaats als 
een oproep tot het dragen van persoonlij
ke verantwoordelijkheid. Oat houdt ook 
een oproep in aan mensen, niet aileen aan 
de overheid, om zich in te zetten voor ach
tergebleven groepen. Maar ook liberalen 
en socialisten zullen dit onderschrijven. Is 
er iets speciaals waardoor juist het CDA tot 
sociale vernieuwing komt? Wat maakt ons 
eigenlijk tot christen-democraat? Prof. Van 
Melsen vindt dat we niet zo bang moeten 
zijn dat anderen onze waarden delen, en 
dat wij ons dus niet op die manier van hen 
kunnen onderscheiden Van Melsen: 'Be
paalde christelijke waarden zijn in het 
Westen ook gemeengoed geworden Wat 
is dan de betekenis van het beginsei? Het 
is het belijden dat Je bepaalde zaken niet 
zomaar zegt, maar dat je dat doet omdat 
ze tot je diepste overtuiging horen.' 

De heer Scholten vindt sociale vernieu
wing in de eerste plaats een oproep om 
zich in te zetten voor de achtergebleven 
groepen. Daar waar mensen niet meer in 
staat zijn als verantwoordelijke personen 
mee te draaien 1n de samenleving. Juist 
die mensen er weer bij te betrekken vraagt 
speciale aandacht. De hele Bijbel staat er 
vol van Daar ligt een opdracht voor het 
CDA. 'Natuurlijk,' zegt Kaland, 'verant
woordelijkheid draag je niet aileen voor je
zelf maar ook voor anderen lk zie heel vee I 

Mr. JJMS Leyten-de Wlj
kerslooth de Weerdestei}n 
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'Wat in de vrede hebben 
wij gemeen met het 
conservatieve beleid van 
mevrouw Thatcher?' 

mensen d1e het goed hebben, maar zich 
niets van anderen aantrekken. Die moet Je 
oproepen ' Mevrouw Strop vult dit aan 'Er 
is een groot deel van de bevolking dat flink 
geprofiteerd heeft van de econom1sche 
groei en dat de ogen slu1t voor de mensen 
die zijn achtergebleven. We moeten voor
komer dat het hier de Amerikaanse kant 
op gaat, door bij d1e mensen verantwoor
delijkheid terug te leg gen.· Mevrouw Ley
ten voert aan dat dat mede komt omdat 
wiJzelf alles biJ de overheid hebben gede
poneerd. 'lk ben ervan overtu1gd dat de 
overhe1d op een vreselijke manier is vast
gelopen, overbelast is geraakt. ledereen 
die ergens mee zit wend! z1ch met ziJn pro
blemen maar tot de overheid. Het zelfop
lossend vermogen van de samenleving IS 
te genng geworden De onderkant van de 
samenleving is daar het eerste slachtoffer 
van. AI die problemen waar de overheid 
eigenlijk voor is, worden steeds moeilijker 
op te lassen de zorg voor de ouderen, de 
gezondheidszorg, de zwakzinnigenzorg, 
de problemen in de oude wijken Daarom 
moet Je de eerste prioriteit leggen bij ver
betering van de werking van de overheid. 
De toenemende individualisering in de sa
menleving betekent bovendien dat het be
roep op de overheid steeds grater word!. 
Verantwoordelijkheden terugleggen in de 
samenleving is absoluut noodzakeliJk. Oat 
leidt tot een andere benadering dan die 
van andere parliJen.' 
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Van Melsen 'U zegt dat de overheid be
paalde problemen niet kan oplossen. Moet 
Je als politieke partij n1et uitdrukkelijk zeg
gen dat Je daaraan w1l werken7 lmmers de 
overheid zelf kan moeiliJk de mensen meer 
verantwoordelijkheidsgevoel aanpraten. 
Een polilleke parliJ kan dat wei overdra
gen.' De heer Van Gennip is bang dat po
litieke parliJen op die manier een soort sur
rogaat worden voor waardenoverdracht. 
ZiJn ziJ daarvoor7 Moeten ziJ de kaders van 
waardenoverdracht d1e ZIJn weggevallen 
gaan vervangen7 Zo maak Je van politieke 
parlijen een soort semi-kerk. Oat kunnen 
ziJ toch noo1t helemaal worden.· De heer 
Scholten v1ndt ook dat een politieke parliJ 
geen zedenmeester mag ZIJn. Aan vriJbiiJ
vende oproepen zonder pol1tieke conse
quentles mag een parliJ zich niet schuldig 
maken Daarnaast is het wei zo dat n1et 
iedereen maatschappeliJk bewust is. D1e 
mogen we best op hun verantwoordelljk
heden aanspreken Scholten 'Juist de 
mensen met twee 1nkomens, twee auto's 
en twee vakanties die zich n1ets van de 
problemen 1n de samenleving aantrekken. · 
·En de overheid moet een keer nee kunnen 
zeggen,' v1ndt mevrouw Leyten. 'Neem het 
m1lieu We wekken de 1ndruk dat de over
heid de bescherming ervan wei van de 
burgers over kan nemen. Tegelijkert1jd 
maakt het hele land een loongolf mee. 
Daar gaat het geld dat broodnodig is om in 
het milieu te investeren.' Mevrouw Leyten 
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zegt dat ook de maatschappelijke organi
saties zelf geneigd zijn om meer over
heidsinterventies te vragen. Leyten: 'Het is 
voor scholen veel makkelijker de verant
woordelijkheid voor het ontslag van een le
raar bij de overheid te leggen, dan dat ze 
daar zelf zorg voor moeten dragen.' Zij 
wijst daarnaast op de inconsistenties in het 
beleid. Zo is het voor de minister van On
derwijs van belang dat de studenten bij 
hun ouders blijven wonen, omdat ze hem 
dan minder aan beurzen kosten. Maar 
voor de minister van Verkeer en Waterstaat 
is het veel beter dat ze op kamers wonen. 
Dan leggen ze immers minder beslag op 
het openbaar vervoer. De discussie over 
de invoering van de OV-jaarkaart voor stu
denten wordt zo bijna onoplosbaar. De 
heer Kaland voegt daar het probleem van 
Volkshuisvesting aan toe: 'Er zijn veel men
sen die wonen in gesubsidieerde wonin
gen Zij kosten de samenleving miljarden, 
terwijl velen van hen wei geld hebben om 
twee keer op vakantie te gaan. Het is daar
door niet mogelijk iets te doen voor de 
mensen die het echt nodig hebben.' Van 
Gennip noemt dat de onmacht van de po
litiek 'We zouden wei een andere richting 
op willen, maar de samenleving accep
teert het niet.' 

Wij zien dat de overheid het in haar een
tje niet kan. En wij vinden trouwens ook dat 
zij het ook niet in haar eentje moet doen. 
Wat voor uitweg is er dan? De heer Van 
Gennip ziet niet een zo starre tegenstelling 

'Het is de prijs van de 
democratie dat we aileen 
maar bepaalde gerechten 
op tafel krijgen, door er 
nieuwe op neer te zetten.' 
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tussen de overheidstaken en de individu
ele verantwoordelijkheid. Die liggen veel
eer in het verlengde van elkaar: 'Zo heb
ben mensen zelf verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het milieu, maar de overheid 
moet vanuit haar invalshoek daarop aan
sluiten door bijvoorbeeld internationale 
verdragen ter bescherming van het milieu 
tot stand te helpen brengen. Het gaat niet 
aileen maar om een overbelaste overheid, 
en het afstoten van taken, maar er is wei 
degelijk een reeks van nieuwe taken voor 
de overheid. Oat vraagt om een ordening 
op de agenda van wat wei belangrijk is en 
wat minder. In die agenda moeten de be
ginselen te herkennen zijn, evenals de 
moed van de politicus.' 

Van Melsen sluit daar bij aan: 'De over
heid zou een prioriteitenlijstje moeten ma
ken met taken waar zij in de eerste plaats 
voor is, en wat op de tweede en derde 
plaats komt. De politiek moet goed beset
fen dat elke regeling die zij treft bepaalde 
effecten in de samenleving heeft. We moe
ten dus eerst uitzoeken wat de fundamen
tele taken voor de overheid zijn, taken die 
zij in beginsel ook kan vervullen, en vervol
gens zorgen dat zij die goed uitvoert.' 

Vervreemding 
Tot nu toe zijn vele voorbeelden gegeven 
van waar het scheef zit. Oat kan je aan 
iedere stamtafel horen. Maar wat kunnen 
we eraan doen? De heer Van Gennip heeft 
een oplossing 'Het is de prijs van de de-

Mr. J.J.A.M van Genn1p 
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mocratie dat we aileen maar bepaalde ge
rechten van tafel kunnen krijgen door er 
nieuwe neer te zetten. Dus we moeten 
nieuwe onderwerpen op basis van onze 
overtuiging en inspiratie uitkiezen en op de 
agenda zetten. De andere onderwerpen 
zullen dan wei vanzelf op de achtergrond 
raken.' 

Mevrouw Leyten stelt een andere bena
dering voor 'Toen ik in 1980 in de Eerste 
Kamer kwam, verkeerde het land in grote 
geldnood. We hadden toen in de CDA
fractie de afspraak dat niemand meer om 
zaken mocht vragen die meer geld zouden 
kosten, zonder dat hiJ of zij dat van te voren 
aan de fractie had voorgelegd. Zo zou nu 
kunnen worden afgesproken dat ieder die 
iets wil bepleiten in de Kamer, wat nieuw 
overheidsoptreden of verfijndere regelge
ving inhoudt, dit eerst voorlegt aan de !rae
tie. lk heb me achteraf geschaamd over 
wat er aan moeilijk uitvoerbare of slecht 
controleerbare wetgeving door de Eerste 
Kamer is gegaan, zonder dat ik dat ooit als 
zodanig heb waargenomen.' 

Kaland 'lk heb het idee dat tegenwoor
dig in de politieke organen minstens de in
druk word! gewekt dat het hen niet zozeer 
om de gemeenschap te doen is, maar om 
het bestuur zeit. AI die wethouders die een 
standbeeld opr1chten voor zichzelf met 
een nieuw gemeentehuis, een nieuw cen
trum. Denk aan Amersfoort, Den Haag, 
Rotterdam. Zij worden een in zichzelf ge
keerde eenheid die los komt te staan van 
de burgers. Het gaat hen aileen maar om 
de partij, om de instellingen en niet meer 
om de burgers.' 

Rond het thema van de sociale vernieuw
ing komt tel kens weer de vraag naar voren 
of al die nieuwe ideeen wei door de over
heid moeten worden uitgevoerd. Kaland 
vindt kinderopvang daarvan een voor
beeld. Natuurlijk moeten er plekken komen 
voor kinderopvang. Is dat in de eerste 
plaats een taak van gemeenten? Ze pak
ken het maar wat graag aan. Mevrouw 
Leyten haalt aan dat in het kader van de 
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sociale vernieuwing het CDA vooral na
druk legt op de verantwoordelijkheden van 
de maatschappelijke organisaties, de 
PvdA op nieuwe verantwoordelijkheden 
voor gemeenten. 'Maar kunnen gemeen
ten al die nieuwe taken wei aan? Het heeft 
er al dikwijls toe geleid, dat de VNG aldie 
gemeentelijke verordeningen wei wilde 
voorkoken. En wie controleert de VNG 
eigenlijk? Zijn we dan zoveel beter uit?' 
Maar al die wensen en verlangens gaan 
toch door de verantwoordelijke politieke 
organen heen, vraagt mevrouw Strop. Tel
kens neemt een heel beperkt aantal men
sen, met een heel klein beleidsterrein en 
met nauwe banden met de belangenorga
nisaties, de betreffende beslissingen. Nie
mand bemoeit zich met wat er buiten zijn 
terrein gebeurt. En niemand denkt na over 
de effecten op de andere sectoren Schol
ten constateert dat de teksten die bij elke 
wet over deregulering handelen, blljkbaar 
niets helpen. Mevrouw Leyten 'Precies. 
Oat zijn standaardzinnen geworden.' 

Zorg om de effecten van het beleid is 
ook proberen dat de beoogde maatrege~ 
len worden nageleefd. Volgens mevrouw 
Strop blijkt dat zonder behoorlijke controle 
mensen onvoldoende verantwoordelijk
heidsbesef hebben. Denk aan de naleving 
van de maximumsnelheid en zwartrijden 
op de bus en de tram. Ook Van Melsen 
verwacht dat het een het ander zal verster
ken. Zodra er meer politie is zullen mensen 
ook meer sociale controle verrichten Als je 
weet dater een politie-agent in de buurt is, 
zal je sneller bereid ziJn zelf in te grijpen 
ten behoeve van een ander. 

We stuiten hier volgens Van Gennip, op 
de kwestie van vervreemding. 'Vervreem
ding van de mensen ten opzichte van de 
politiek. Vervreemding van werk en inko
mensverwerving Vervreemding van de 
overheid. Schaalvergroting werkt ver
vreemding in de hand. De complexiteit en 
de omvang van de gemeenschappen 
waarin mensen functioneren heeft sociale 
controle doen verdwijnen. Daarom pleit ik 
voor herstel van gemeenschappen. Niet 
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'Is dat nu onze 
democratie? Als een 
klein gezelschapje in een 
achterafkamertje 
afspraken maakt die voor 
vier jaar bindend zijn 
voor het kabinet, de 
meerderheid van de 
Tweede Kamer en de 
partij?' 

aileen geografisch, in de zin van Ianden of 
regia's, maar ook functioneel, door verster
king van vakbonden, kerkelijke organisa
ties.· 

Gewijzigd wereldbeeld 
Tot nu toe is geconstateerd wat er foul is 
en hoe moeiliJk het is om verbeteringen 
aan te brengen Nu is de werking van de 
democratie zelf in het geding. Hoe kijken 
w1j aan tegen de burger en de gemeen
schap waar hij dee\ van uitmaakt? 'Ons 
wereldbeeld is de afgelopen jaren nogal 
gewijzigd.' stelt Van Gennip: 'Wij hebben 
altiJd gedacht dat ontspanning tussen 
Oost en West zou lei den tot vergroting van 
de veiligheid in de wereld. Maar we zien 
juist het omgekeerde. Conflicthaarden 
worden niet opgelost De wereld 1aat po
tentiele brandhaarden zien die met het 
verminderen van de Oost-Westtegenstel
ling relatief belangriJker worden. En de 
Verenigde Staten en de Sowjet Unie gaan 
zich veel meer terugtrekken op hun eigen 
positie Oaarom is er des te meer aan
dacht nodig voor de democratie op we
reldniveau en voor de Verenigde Naties en 
haar vredesopleggende functies. Wat er 
regionaal IS opgestapeld aan wapens, 
gaat ons ook bedreigen.' 

Prof. Van Melsen voegt daaraan toe 'Op 
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wereldniveau is het evident dat we de pro
blemen niet kunnen oplossen als we geen 
verbanden boven nationaal niveau heb
ben. Zander de NAVO komen we nooit aan 
de Verenigde Naties. We hebben geen er
varingen hoe we de nieuwe situatie in 
Europa, in de wereld moeten aanpakken 
Het enige wat we hebben zijn onze begin
selen, verankerd in de aard en de roeping 
van de mens. Die zullen we des te meer 
nodig hebben.' 

Vervolgens gaat Van Gennip in op de in
ternationale rol van de christen-democra
tie 'lk ben bezorgd over de macht van het 
geld van de Westduitse CDU. Oat kan het 
mogelijk maken dat de huidige perceptie 
van de CDU van wat christen-democra
tisch is normatief wordt voor de rest van de 
christen-democratie in de wereld. In deja
ren vlak na de Tweede Wereldoorlog ston
den de programs van CDU en CSU bom
vol van de progressiviteit T oen verkeerde 
Ouitsland in armoede. Nu maakt de CDU 
haar program in een Ouitse context van 
rijkdom en welvaart En dank zij veel geld 
en een sterke Stiftung (de aan de CDU ver
bonden Konrad Adenauer Stiftung, red.) 
draagt de CDU haar visie uit en legt zij 
haar opvattingen op als maatgevend voor 
de christen-democratie elders. Oat is ove
rigens in de eerste plaats een verwijt aan 
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die christen-democratische partijen die 
geen of een zeer geringe bijdrage leveren 
aan hun arme zusterpartijen. De christen
democratie moet daarom Juist zoeken naar 
een nieuw evenwicht tussen wat er in de 
verschillende contexten van de verschil
lende Ianden als autonomie prioriteit bij de 
verwante partijen naar voren komt en 
steun verlenen.' 

Wat betekent dit voor onze Nederlandse 
democratie? Van Gennip: 'Het zou een 
ramp zijn als de Duitse tweedeling tussen 
progressief en conservatief bijvoorbeeld 
via het Europese Parlement en de Europe
se Volkspartij aan Nederland zou worden 
opgedrongen Dan worden de wortels in 
onze samenleving aangetast. Onder voor
al Duitse invloed zou de EVP gedwongen 
kunnen worden zich aan te sluiten biJ het 
conservatieve blok. Uit frustratie met het 
huidige kabinet ~ en die frustratie is er nu 
al ~ zou er in het CDA zelf aan de libe
raal/conservatieve kant ook een versterkte 
neiging kunnen ontstaan om zich in langja
rige conservatieve verbanden vast te leg
gen · 

De heer Scholten deelt de bezorgdheid 
van de heer Van Gennip Hij wijst op het ar
tikel van Koppejan en Hoogerwerf in Chris
ten Oemocratische Verkenningen van mei 
jongstleden. 'De opstelling van de COU 
maakt de toekomst erg pentbel. Wat in de 
vrede hebben wiJ gemeen met het conser
vatieve beleid van mevrouw Thatcher? De 
JOngerenbeweging van de Europese chris
ten-democraten heeft het samengaan met 
de conservatieven kunnen voorkomen. Oat 
zou het CDA zich kunnen aantrekken. lm
mers, wat voor invloed de EVP gaat heb
ben op het COA? En wat gaat in Nederland 
de VVD doen? Gaat die het CDA links inha
len? We hebben nu nog de mogeltjkheid 
dergelijke krachten tegen te houden. Maar 
er wordt onvoldoende aan gedaan.' Van 
Gennip 'Dan zou de enige toekomst van 
de christen-democratie worden een prag
matische houding en een positiebepaling 
a an de conservatieve kant.' Mevrouw 
Strop maakt zich daar grote zorgen over. 

254 

Groepsgesprek I 

'Het communisme is dood,' zegt zij. 'De 
burgers van de voormalige Oostblok-lan
den denken aan hun toekomst. Wij moeten 
er niet klakkeloos van uitgaan dat we nu 
automatisch de Amerikaanse kant uit 
gaan. Het kapitalisme is ook niet alles. Ook 
wiJ moeten de tijd te baat nemen om goed 
nate denken over wat we hier willen.' 

In hoeverre leiden de beginselen waar 
je van uit gaat tot differentiatie ten opzichte 
van andere politieke stromingen? Oat 
vraagt prof. Van Melsen zich af 'Niet
christenen kunnen tot dezelfde conclusies 
komen. Als politieke partij werk Je in een 
bepaalde bedding. Oaardoor kunnen par
ttJen met dezelfde uitgangspunten in ande
re beddingen tot andere keuzen komen. 
Zo zie je partiJen in Europa die niet aileen 
christen-democratisch ziJn. maar ook con
servatief. · 

De heer Kaland brengt enige kantteke
ningen aan bij wat de vorige sprekers te 
berde hebben gebracht. HiJ wijst erop dat 
na de Tweede Wereldoorlog in Groot Brit
tannie Labour aan het bewind kwam en in 
Ouitsland de CDU. Na zo n twintig Jaar re
geren liet de CDU een zeer welvarende 
Bondsrepubliek achter. De Labourrege
ringen in het Verenigd Koninkrijk hadden 
zich in de eerste plaats zorgen gemaakt 
om de verdeling van de koek, ook al werd 
die steeds kleiner. ZtJ lieten een volkomen 
ontregeld land achter, dat lamgelegd werd 
door stakingen. In die situatie kwam me
vrouw Thatcher aan de regering. Met aile 
kritiek die wij op haar beleid hebben, moe
ten we daar ook rekentng mee houden. 
Wat betreft tweedeling in de politiek Ka
land wil niet dat Nederland daar toe ge
dwongen zou moeten worden, maar de 
kiezer moet wei keuzen kunnen maken. 
Kaland 'Wanneer hadden de kiezers in 
Nederland echt een keuze? In 1977, toen 
ze voor of tegen voortzetting van het kabi
net-Den Uyl konden stemmen. En in 1986, 

1 Ad KoppeJan en Harro Hoogerwerf. 'Heeft de Europesc 
chr1sten-democrat1e nog toekomsP·. Christen Oemo
cratJsche Verkenmngen 5!90. 192-203 
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'De kerken zien een grote 
breuk tussen de 
beginselen van het CDA 
en de politieke praktijk' 

toen het tussen Lubbers en Den Uyl ging. 
Is politiek zodanig verwaterd, dat mensen 
geen keuzen meer kunnen maken tussen 
du1delijk onderscheiden politieke hoofd
stromlngen, dan is dat funest voor de de
mocratie. Heeft het CDA in de Europese 
Gemeenschap een alternatief? Aileen kun
nen we het niet. Ous moeten we een keuze 
maken.' 

Democratie in Nederland 
We hebben wei veel krit1ek op andere ian
den, zegt Kaland, ·maar 1s onze eigen de
mocratie dan wei zo goed? Heeft het par
tijbestuur nog wei zeggenschap in de par
tiP Heeft de volksvertegenwoordiging zo 
onderhand niet veel meer affiniteit met de 
macht dan met het volk? Is een gemeente
raad niet veel meer gene1gd de wethou
ders te steunen dan hen te controleren? 
Oat ziJn vragen waar 1k me zorgen over 
maak. Is dat nu onze democratie? Waarin 
een gezelschapJe zoals dit in een achteraf
kamertJe afspraken maakt. die voor vier 
jaar bindend ziJn voor het kabinet en de 
meerderheid van de Tweede Kamerl 
Waarmee iedere discuss1e in de regering, 
in de fracties en in de part1j vastgeklonken 
isl Oaar moeten we ons zeer serieus over 
beraden. In de samenleving leeft de de
mocratie veel meer dan in de politieke in
stellingen.' 

Kaland wijt deze problemen groten
deels aan de te ver doorgeschoten profes-
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Mei;enfe!dt 

sionalisering in de politiek. De heer Ka
land 'De herkenbaarheid van politici is 
weg, omdat ziJ geen ervaringen meer heb
ben in de vakbeweging, in het bedrijfsle
ven. Mijnheer X zit in de Kamer, omdat hij 
ergens gedropt moest worden. Wij hebben 
de banden tussen de volksvertegenwoor
digers en de samenleving doorgesneden. 
Is de democratie gediend met 150 men
sen, opgedeeld in gespecialiseerde hok
jes, waar zij helemaal niet meer uit komen? 
Toen ik in de Staten van Zeeland zat, zat er 
in onze fractie een boer, een directeur van 
een bedrijf, een bestuurder van een vak
bond. Tegenwoordig niet meer. Het inte
resseert de boer niet meer. De discussie 
gaat aileen maar over pakken papier en 
nota's. Het gaat helemaal niet meer om be
sturen Voor die mensen is een groep 
naamloze figuren in de plaats gekomen. 
De democratie is er aileen nog maar voor 
de intellectuelen in plaats van voor het 
volk.' 

Mevrouw Leyten onderschrijft dit 'Het is 
te gemakkelijk om eenzijdig kritiek te heb
ben op andere Ianden als we zien dat het 
gezag van de overheid in eigen huis weg
kwiJnl. Ons systeem moet wezenlijk wor
den aangepast wil de democratie overle
ven. Oat vraagt om een andere overheid 
en om een verantwoordelijke samenleving. 
lk weet helemaal niet of de COU in Ouits
land het wat dat betreft zoveel slechter 
heeft gedaan. Er lijkt een steeds grotere af-
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We wekken de indruk dat de overheid de beschermmg van het milieu wei van de burgers kan over
nemen. (foto Hans Hordljk) 

stand te ontstaan tussen datgene wat in 
Den Haag wordt bedacht en de maat
schappelijke werkelijkheid. Wij moeten 
waakzaam blijven dat we niet aileen op pa
pier een democratie hebben, maar het in 
de praktijk ook waarmaken. In Midden- en 
Oost-Europa komt de democratie van de 
grand. Oat is uiterst gelukkig voor de men
sen die er wonen. Maar we zullen ons moe
ten realiseren dat daarmee tevens een 
voorbeeld vlak bij huis is verdwenen, dat 
aangaf dat democratie niet vanzelfspre
kend is.' 

Prof. Van Melsen gaat terug naar de 
wortels van de democratie, de democratie 
in het oude Griekenland: 'Aristoteles on
derscheidde drie vormen van staatsbe
stuur de monarchie, waarin een iemand 
het beleid bepaalt, die had bij Aristoteles 
de voorkeur; de aristocratie, de regering 
door de aanzienlijken; en de democratie, 
de regering door het volk. De laatste was 
voor hem de minste van de drie. Maar, zo 
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leerde Aristoteles, meestal is er bij men sen 
sprake van verwording, van corruptie, van 
het vooropstellen van het eigenbelang. 
Dan is voor Aristoteles de democratie de 
minst erge oplossing. Bij democratie moe
ten we overigens niet aileen aan de parle
mentaire democratie denken. Allereerst 
gaat het om vrijheid van meningsuiting, 
van drukpers, van vereniging. Ook al zou 
de parlementaire democratie niet goed 
functioneren, dan zit dat er allemaal nog 
onder. De democratie is de enige vorm 
waarin mensen zich op menselijke wijze 
kunnen herkennen in de gemeenschap. 
En die vorm van democratie groeit in Ne
derland. In bedrijven, in universiteiten, in 
scholen. Aileen al de mogelijkheid om te 
stemmen, ook al is de opkomst laag, zoals 
bij de gemeenteraadsverkiezingen, is op 
zichzelf van enorme betekenis.' 

Conclusie van de heer Van Lieshout: Basis 
van het democratisch beginsel is de waar-
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de van het individu, het respect van ieder 
individu voor de ander, en de bereidheid 
verantwoordelijkheid te dragen voor de 
gemeenschap in haar totaliteit. Onze 
maatschappij moe\ heel snel het boek slui
ten van de tegenstellingen tussen progres
sief en conservatief. We staan immers voor 
totaal nieuwe problemen: de vervreem
ding van de burger moe\ ergens opgelost 
worden door basisgemeenschappen te 
herstellen. Nederland is te klein om de gro
te voorwaarden te scheppen waarbinnen 
de burger soc1aal, economisch en cultu
reel kan functioneren. Dus de democratie 
moe\ eerst worden verankerd in kleinere 
eenheden. Ook de Europese overheid 
moe\ herkenbaar zijn voor de burger. En 
we moeten nagaan welke verantwoorde
lijkheden biJ het Europese niveau behoren. 
Binnen de partij zullen we op bepaalde 
punten afspraken moeten maken. Punten 
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die genoemd zijn zijn zeker de moeite 
waard om nader te overwegen. De vorm 
van de democratie in de toekomst zal an
ders zijn. In ieder geval is wezenlijk een 
helder onderscheid tussen de taak van het 
bestuur en de verantwoordelijkheid van de 
vertegenwoordigers die daar toezicht op 
houden. We moeten ophouden te denken 
dat wij de rest van de wereld kunnen ver
tellen hoe zij het democratisch beginsel 
moet vormgeven Oat geld\ ook voor de 
manier waarop we naar Midden- en Oost
Europa kijken. De problemen daar zijn, 
hoewel op veel dramatischer wijze, ook de 
onze. 
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