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Nu kan ik het nag 
zeggen 

Zorg voor de democratie is een verant
woordelijkheid voor de hele samenleving. 
Wie verwijtend naar die politiek w1jst /aat 
de schatbewaarders van de democratie in 
de kou staan. 

Het mooiste voorJaar van de eeuw weer
spiegelde zich allerminst in de debatten in 
dit tijdschrift over de toekomst van onze 
democratie, de dumping van problemen 
bij de overheid en het functioneren van het 
CDA in het bijzonder. 

lk kan de ogen niet sluiten voor de ge
signaleerde verschijnselen: de lage op
komstcijfers bij de gemeenteraadsverkie
zingen, de geringe animo lid te worden 
van een politieke partij, kennelijk de ver
vreemding tussen gekozenen en kiezers, 
het onvermogen, zeggen sommigen, om 
de grote maatschappelijke uitdagingen in 
efficiente politieke actie te vertalen, de ver
moeidheid, zegt men ook, van de hardnek
kigheid van problemen die al zo lang op 
de agenda staan overheidstekort, crimi
naliteit, werkloosheid 'van de harde kern'. 

Een zomernummer van dit blad mag wat 
persoonlijker zijn. Daarom volgt bij het ver
slag van het gesprek van 11 april wat com
mentaar in die kleur van iemand die op het 
punt staat nauwer betrokken te zijn bij de 
bezinning in het CDA 

Het eerste wat in deze dicussie opvalt is 
de vrijwel gehele afwezigheid van tegen
geluiden. Heeft de politiek dan aileen maar 
slecht gefunctioneerd? Die politiek heeft 
toch ook - samen met de maatschappelij
ke partners - een gigantisch aantal ar
beidsplaatsen bevorderd Het buitenlands 
beleid heeft toch zeker bijgedragen aan 
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het perspectiefloos maken van chantage 
vanuit de Sowjetunie. Er is toch een natio
nale inzet geweest om de beslissende 
doorbraak naar een Europese eenwording 
tot stand te brengen. En wat niet meer. Te
recht spoelt hetgeen wei bereikt is de zorg 
voor wat niet gehaald is en vooral van wat 
nog dreigt, niet weg. Het is vooral hoog tijd 
om de nieuwe agendapunten naar boven 
te halen. Maar het is slecht om aileen het 
falen te zien en niet te analyseren waarom 
wat goed ging in die afgelopen jaren. 

Bedenkelijker is echter, dat in de dis
cussies in de samenleving over de politie
ke verloedering tegen de politiek wordt ge
sproken. De politieke wereld, het kringetje, 
wordt afgescheiden van de maatschappij 
en de vinger wordt in die richting gewezen. 
Die pretentie, dat recht, hebben in een de
mocratie noch de maatschappelijke orga
nisaties, noch de kerken, de actiegroepen, 
de wetenschappers, noch de burgers. Het 
is meer dan een formeel argument in de 
zin dat ieder volk het regime krijgt dat het 
verdient. Of zelfs het overbekende ant
woord van Augustinus op de klacht dat de 
tijden zo slecht zijn wij maken de tijden. 
De constateringen zijn juist die van mense
lijke onmacht, dichtslibben van communi
catie en controle-kanalen, het niet meer de 
keer der tijden kunnen grijpen door kiezers 
en gekozenen, in de concentratie op het 
detail, de ondoorzichtigheid van de pro
blematiek, de manipulatiemogelijkheid van 
de machthebbers. 

De laatste weken is mij zo vaak op mee
warige wijze gevraagd waarom ik toch een 
baan bij een politieke partij wilde hebben. 
Zo'n reactie gaat voorbij, als ze werkelijk 
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gemeend is, aan het gegeven dat de zorg 
voor de democratie een verantwoordelijk
heid van de hele samenleving is. Zeker, er 
zijn drempels om actief aan dat politieke 
bestel te gaan deelnemen, maar het zijn 
drempels, geen muren. Wie verwijtend 
naar de politiek wijst laat de schatbewaar
ders van de democratie in de kou staan. 
De oproep tot demonstratiepolitiek van 
soms gerespecteerde zijde is legitiem. ZiJ 
wordt ongeloofwaardig als zij niet gepaard 
gaat met de stimulering van participatie
politiek. Het IS bovendien een minachting 
voor de tienduizenden die op lokaal, pro
vinciaal en nationaal niveau, niet uit carrie
rezucht, maar uit geloof in de waarde van 
partijdemocratie het gewone en het bui
tengewone, het saaie en het politieke 
handwerk, letterlijk soms handwerk, van 
de politiek bedrijven 

Levee en masse 
Het gaat om twee zaken men kan niet in 
antithese met de politiek de grote onder
werpen die op ons afkomen aan de orde 
stellen, liefst nog met een onheilsperspec
tiet. Een spandoek of zelfs een kerkelijke 
oproep zijn niet voldoende. De grote on
derwerpen waarom het gaat, veronderstel
len een overstijging van eigenbelang en 
een zich oprichten uit de onverschilligheid. 
Die levee en masse kan aileen als aile mo
reel verantwoordelijke krachten in dezelf
de richting wiJzen: herstel van de demo
cratische participatie. Oat is trouwens ook 
gewoon dat politieke handwerk doen en 
waarbij die handen niet altijd schoon kun
nen blijven. 

En het tweede staat los van die actiepun
ten van de jaren negentig Het staat zeker 
ook nog los van die institutionele eigen
belangen van de actiegroepen, het onder
wijs, de kerken, het bedrijfsleven, de maat
schappelijke organisaties Als naast die 
actiepunten de democratie zelf aan de 
orde is in vervreemding en uitholling, dan is 
democratische participatie een morele ca
tegorie, die sterke promotie verdient bij al
len die zich geroepen voelen aan waarde-
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overdracht in onze samenleving te doen. 
En dan het CDA Het wordt elitair ge

noemd, aileen maar in het midden, niet 
herkenbaar, een besloten transportmiddel 
voor deelbelangen en carrieres. Een ant
kenning van dit gevaar en die tendensen 
zou niet van werkelijkheidszin getuigen. AI 
was het aileen maar omdat naamgeving en 
grondslag een norm creeren, die JUist op 
dit terre in geen zelfgenoegzaamheid duldt. 
Maar wie de geschieden1s van de christen
democratie 1n de breedte in de afgelopen 
honderd Jaar in retrospectief neemt, zal het 
laatste decennium niet als het slechtste 
weten, ook de JOngste helft daarvan niet. Er 
is gigantisch ge1nvesteerd, ook in financie
le zin. in het kader- en vormingswerk; er is 
een bewuste inspanning geleverd om de 
discussie over centrale vraagstukken 
breed en diep in de partij te voeren, er 
wordt- met name in de Kaderschool- met 
succes gewerkt aan de grondige toerus
ting op princ1piele vragen van tientallen 
nieuwe kaderleden, zodanig dat verwante 
instellingen en verbanden soms wat af
gunstig zijn. Er zijn jongeren- en vrouwen
organisaties, die systematisch en centraal 
de niet altijd populaire identiteitsvragen op 
hun agenda zetten, er zijn de kringen die 
grote ruimte verschaffen voor verdieping 
van diezelfde thema's Er is een weten
schappeliJk bureau dat een smaakmaken
de rol is gaan innemen niet aileen in de 
discussie over die identiteit binnen het 
CDA, maar ook bij de principiele inrich
tingsvragen van onze samenleving. Nu ik 
daar nog niet werk mag ik het nog zeggen. 

Het had slechter gekund, maar het 
wordt niet geconstateerd uit enig gevoel 
van triomfantalisme. Wei mag opnieuw, 
aan het adres van organisaties en perso
nen die zich op dezelfde inspiratie kunnen 
beroepen gezegd worden: als u de maat 
wilt nemen, dan komen we wellicht te kort, 
maar wie voldoet geheel, en in ieder geval 
Ieven er velen in het CDA in het besef van 
dat tekort. 

Maar er is meer: de echte lakmoesproef 
moet nog komen. Als er gestudeerd is, be-
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zinning heeft plaatsgevonden, kader ge
vormd is, analyses en proposities gedaan 
zijn, dan is dat nog aileen maar het opladen 
van de accu om de energie te vinden voor 
wat ons in de komende Jaren te doen staat. 

De accu opladen mag niet, zoals een 
columnist recent dacht over het CDA, ver
ward worden met 'de intellectuele rust van 
het kerkhof'. Er iets anders aan de hand 
behoud van het aanzien van de politiek; 
een levende en geloofwaardige democra
tie bevechten op de afleidingen van het 
detail en de beperkingen van de keuze tot 
nu en hier; dat is aileen mogelijk als vanuit 
de politiek de suggestie komt dat ze macht 
heeft over de centrale uitdagingen van de 
komende jaren: 
- de bestuurlijke reorganisatie van die 

overbelaste overheid, de decentralisatie 
en het herstel van de nabije bestuurlijke 
eenheid; 

- de herinrichting van een samenleving, 
die geseculariseerd raakt, multiraciaal 
wordt en demografisch op haar kop 
gaat; 

- de bio-eth1sche mogelijkheden en daar
mee de noodzaak van de normering van 
de mach\; 

- het vraagstuk van het overleven van de 
schepping. Niet minder dan dat. Door 
verandering van individueel, nationaal 
en internationaal leefpatroon en per
spectief; 

- tot slot de noodzaak om te komen tot 
vormen van wereldautoriteit en wereld
veiltgheid. 

In de jaren negentig, al in 1993, zal het 
CDA met een partijprogramma moeten ko
men waaruit blijkt of het de wissel naar die 
nieuwe problematiek, die nieuwe thema's 
d1e de politiek zo boeiend maken, heeft 
kunnen nemen. 

Het is niet te ambitieus en het is noodza
keliJk op meerdere momenten in haar ge
schiedenis heeft de christen-democratie in 
Nederland wissels genomen naar een 
nieuwe zelfduiding; na de schoolstrijd; het 
geheel eigen antwoord op de sociale 
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kwestie; bij de vormgeving van het na-oor
logs herstel; bij de creering van het geza
menlijk appel. Die vitaliteit is er geweest en 
kan weer worden opgebracht. Die moet 
worden opgebracht. De kracht van het 
CDA in de afgelopen jaren heeft gelegen 
in de spanning tussen inspiratie en infor
matie, spanning tussen het idealisme van 
de doelstellingen en het realisme van de 
middelen; vrede werd bevorderd door be
wapening te willen moderniseren, armoe
de van mensen in ontwikkelingslanden kan 
ook worden bestreden door de aanleg van 
havens, milieu kan hersteld en gered wor
den door een voortgezette economische 
groei I lnspiratie en informatie; beginsel en 
uitvoering. Het kenmerkende van het CDA 
is misschien ook, dater geen behoefte be
staat om elke vier jaar een nieuwe maat
schappijvisie te ontwikkelen Het gaat er 
om hoe de uitstekend geformuleerde uit
gangspunten van een verantwoordelijke 
samenleving in de komende jaren vertaald 
worden in een context die zich nationaal en 
internationaal zo ver gaat verwijderen van 
de omstandigheden in de jaren tachtig. 

Het CDA en de democratie staan voor 
die vuurproef zaken te moeten gaan aan
pakken, die een electoraat, dat zich aileen 
richt op het hier en nu, niet welkom zullen 
zijn. Zal het CDA evenmin welkom zijn biJ 
die instellingen en bewegingen die er nu 
JUist voor zijn om te bevorderen dat men
sen verantwoordelijkheid nemen voor toe
komst en verre naaste? 

Zelfbezinning op politiek en partij zijn 
broodnodig en soms is er ook aanleiding 
tot somberheid Maar het kan ook erg boei
end worden in de komende jaren als wij 
die brug tussen engagement en realiteits
zin open houden. En als nieuwe groepen in 
onze samenleving over hun gevoelens van 
kortzichtigheid of scepsis en frustatie heen 
over die brug komen en het weer de moei
te waard vinden door politiek werk - ook 
partijpolitiek werk - zich in te zetten voor 
de samenleving. 

H. Smeets, 'Het veen IS al brandende'. NRC/Handels
blad 21 met 1990 
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