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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Het CDA aan het 
begin van zijn 
tweede decennium 
Het weekend rond de wisseling van de 
maand augustus en september gaf ten
minste twee opvallende redevoeringen te 
horen, van de eerste en de tweede man 1n 
de christen-democratie. La rentree politi
que werd in ons land en in onze kring dit 
Jaar duidelijk gemarkeerd door twee toe
spraken, die de actuele politieke vragen in 
een veel verder strekkend perspectief 
plaatsten, en die het daarom verdienen 
ook vastgehouden te worden. 

'Rechtsstaat en samenleving: opnieuw 
een sociale kwestie' was de openingsrede 
van de minister-president drs. R.F.M. Lub
bers- zonder vraagteken - biJ de opening 
van het academisch Jaar te NiJmegen , en 
'Over degelijk duurzaam denken gespro
ken' was de titel van de inleiding van de 
voorzitter van de CDA Tweede Kamerfrac
tie mr.drs. L.C. Brinkman op de conferen
tle van het Convent van christelijk-sociale 
organisaties te Doorn. 

De Nijmeegse rede verkreeg veel aan
dacht vanwege het pleidooi voor een dis
cussie over zwaardere straffen bij wets
overtreding, die in Doorn vanwege het 
pleidooi voor het gezin. Het ZIJn verengin
gen van de breedte, de diepgang en de 
overeenstemming 1n de benadering van 
de ontwikkelingen in onze samenleving 
Voor de lezers van Christen Democrati
sche Verkenningen is de overeenkomst 
frappant met de in het zomernummer van 
d1t Jaar door vel en in de twee verslagen ge-
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sprekken geuite thema's. De overbelasting 
van de overheid, de individualisering, de 
consequenties van de secular1sering, 
maar ook de n1euwe aandacht voor de 
identiteitsvragen en een rev1talisering van 
het subsidiariteitsbeginsel in een wereld 
waarin de overheid steeds verder van de 
mensen komt af te staan, zijn zaken die in 
de genoemde redevoer1ngen en in de ge
sprekken rond het zomernummer aan de 
orde kwamen. 

Veel meer dus dan de uitspraak van de 
minister-president over 'de ovengens be
staande wenselijkheid met betrekking tot 
de publieke discussie over de zwaarte van 
sancties in algemene termen'. En meer 
dan wat de heer Brinkman zei Wie meer 
monden moet voeden uit een slecht gevul
de portemonnee heeft meer recht op steun 
en aandacht dan wie kan putten uit meer 
dan een en dus een beter gevulde porte
monnee , Het zijn overigens allebei uit
spraken, die ook verdienen uitgewerkt te 
worden Ze refereren aan onderwerpen in 
het politieke debat, die belast liJken met 
een taboe de politiek mag zich niet uitla
ten over de zwaarte van de strafmaat dat 
IS, volgens sommige reacties, vermeng1ng 
van de onderdelen van de trias polltica. 
Noch over het gezin het simpel weer spre
ken over het draagkrachtbeginsel e1gen-

1 ?rc ook elders II' d t artrKc 
2 ?rc ook eldws rn dr: artrKc, 
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IIJk zo centraal in een echt sociaal beleid
striJdl, volgens velen, met de in onze sa
menlevlng geaccepteerde individualise
ring. De verhouding van deze be1de on
derwerpen aan het begin van het nieuwe 
pol1tieke seizoen en het uit de taboesfeer 
trekken ervan is een goede zaak en draagt 
biJ tot verhelder1ng van het politieke debat. 
Ook in de eigen kring verdienen deze on
derwerpen nadere aandacht en uitwer
king. 

Burgerschap 
Maar belangrijker was in de Nijmeegse 
rede de vraag, hoe we nu verder moeten, 
na de nachtwakersstaat, de rechtsstaat, 
de welvaartsstaat, de verzorgingsstaat. Is 
het ooit de bedoeling geweest van het stel
sel van sociale voorzieningen, dat de 
mens slechts object van zorg wordt en 
opgesloten wordt in dat stelsel, zonder de 
kans. of de prikkel zich te hernemen, zich 
te 1ntegreren in de samenleving? Het be
grip integratie en identificatie, ook zo na
drukkelijk gebruikt in de rede van de heer 
Brinkman. De overheid kan dit vraagstuk 
niet meer aileen aan, noch 1n haar taak als 
handhaafster van de rechtsorde, noch in 
haar zorgtaak voor de sociaal en econo
misch zwakkeren. Een zieke samenleving. 
1n de opinie van Lubbers. Letterlijk ziek 
dikw1jls, wanneer de optredende produkti
viteltsgroel voor een gedeelte bereikt 
word! door de u1tstoot uit het arbeidspro
ces van wat minder produktief is. Op ter
miJn bedriegen economie en maatschappiJ 
z1chzelf daarmee. Een samenleving in de 
opinie van Brinkman, waarin steeds meer 
van de gemeenschap verlangd word!, 
maar waar1n steeds m1nder neiging be
staat om zich tegenover diezelfde ge
meenschap te openbaren en te verklaren. 
Een cultuur waarin de passie voor de (mo
gelijke) daders van een misdaad heviger 
IS dan die voor de slachtoffers. 

D1t vraagstuk wordt het centrale punt in 
het debat 1n de jaren negentig over de in
nchting van onze samenleving Na de uit
bouw van de rechtsstaat en de groei van 
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de verzorgingsstaat. gaat het derde 
hoofdstuk over een nieuwe duiding van 
burgerschap als een geheel van rechten 
en plichten. Het gaat ook, ~oor de lezers 
van dit blad geen verrassing, om een her
stel van de maatschappiJ, de societe 
civile, naast en tegenover de staat. 

Waardenverschuiving 
Maar hier rijst een serieus probleem. De 
verschijnselen die leiden tot een consu
mentenattitude van de burgers tegenover 
de staat zijn het gebrek aan wil en vermo
gen om zich met het algemene belang te 
identificeren, het verval van de publieke 
moraal, de opstelling tegenover de over
heid, maar ook de ander als 'men'; kortom 
de 'vermenning' van de samenleving, zo
als Marc Eyskens dat noemt. Diezelfde 
verschiJnselen tasten ook de vitaliteit van 
en de participatie in maatschappelijke 
niet-statelijke verbanden aan. Hoe terecht 
ook de klacht over de overbelaste en in 
meerdere opzichten onvermogende over
heid is, de verwijzing naar het alternatief 
en de onmisbaarheid van de samenleving, 
de maatschappelijke verbanden loopt 
dood als niet terzelfdertijd het fenomeen 
van het verschuivende normen- en waar
denpatroon als bepalend gegeven wordt 

Een economische orde die 
produktiviteit meer 
waardeert dan trouw 
schept vervreemding. 

gezien. Zeker er is een wisselwerking: een 
bepaald stelsel van sociale voorz1eningen 
bevordert juist die individualisering En 
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een economische orde, die niet trouw be
loon!, maar de actuele produktiviteitswaar
de. creeert afstandelijkheid, desintegratie, 
de-1dentificatie, of, als dat begnp nog ge
bruikl mag worden, vervreemding. En 
waarschijnlijk ook omgekeerd. kan een 
stelselherziening, een pretentieverminde
ring van de overheid, een stimulering van 
arbeidsmobiliteit, iets en misschien wei 
veel doen om de burgers subjecten van 
maatschappelijk handelen in plaats van 
objecten te maken. Maar toch Wijlen 
President Pompidou wees al op de vol
strekt onbegrepen en revolutionaire con
sequenties van het verval van de traditio
nele religieuze waarden in Frankrijk en Eu
ropa. De per land uitgesplitste studies van 
onder andere Kerkhof, Stoetsel en De 
Moor over de verschuivingen van normen 
en waarden, geven een duidelijke indicat1e 
van dit nog voortdurende en zich versnel
lend proces in Europa. Oat heeft zijn in
vloed niet aileen op het functioneren van 
de overheid, maar de sociale fabriek als 
geheel word! aangetast. Ook Prof. Zijder
veld wijst daarop, onder andere in het 
septembernummer van dit blad.' Het gaat 
niet aileen. en niet op de eerste plaats om 
een politieke, maar om een culturele uitda
ging, om kenmerken van onze bescha
ving, die bij aile tekortkomingen loch 
steeds een referentie van het merendeel 
van zijn burgers kon rekenen op iets als 
het algemeen belang, het bonum commu
ne. 

De hele samenleving 
In zoverre is de klacht, of misschien beter 
gezegd, de aansporing vanuit de politiek 
een thema dat in verschillende variaties 
herhaald kan worden door representanten 
van kerken, vakbonden, werkgeversorga
nisaties, maar ook het onderwijsveld, de 
wereld van het particulier initiatief in het al
gemeen, zelfs bij de one issue-organisa
ties als de vredes- en milieu- of Oerde We
reldbeweging. Het gaat niet in de eerste 
plaats om de vitaliteit van maatschappelij
ke verbanden teneinde taken, die nu de 
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overhe1d uitoefent over te nemen. sociale 
controle te herstellen, belangen te behartl
gen. W1e de overtuiging heeft. dat mense
lijke ontplooiing aileen tot haar recht kan 
komen in sociale verbanden, in een over
eind gehouden spanning tussen collectivi
teit en individu, realiseert zich. dat in een 
extreem individualistische cultuur mense
liJke waarden zelf op de tocht komen 

Oaarom was het ook hypocriet om, zoals 
in enkele commentaren gebeurde in ver
wijtende zin de beide politici voor hun inlei
dingen vervangend z1eleherderschap toe 
te dichten. Op de eerste plaats getuigt het 
van moed als vanuit de politiek de eigen 
onmacht, of beter gezegd de afwijzing van 
de almacht. geschilderd word!. Een nood
zaak word! aangegeven van het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid door bur
gers en maatschappelijke verbanden. Het 
is de centrale boodschap van binnenuit 
het politieke bedrijf, van insiders en niet ai
leen de genoemde twee De staatsmachi
nerie loop! vast De gecompliceerdheid en 
zeker de coordinatieproblematiek van de 
verschillende vragen, die op het bord van 
de politiek en de staat gedumpt worden, is 
zo groot, dat ze aan democratische con
trole en prioriteitsstelling dreigen te ont
snappen. Geen aangename boodschap. 
maar als die analyse niet gemaakt wordt. 
gaat dat proces van overbelasting voort en 
worden verkeerde oplossingen voor ver
keerde problemen gesuggereerd. Dever
zieking van Nederland, de in zovele geval
len straffeloze criminaliteit, de non-partici
patie in, laat staan identificatie met de sa
menleving van zoveel groepen, wijzen niet 
zozeer op falend beleid als wei op een cri
sis in samenleving als zodanig. Oaarom is 
het ook een volstrekt verkeerde oplossing 
om politici als de eerst verantwoordelijken 
voor dat falend beleid aan te merken. Als 
de onmacht van de staat tot frustraties 
leidt, en die frustraties worden afgewend 
op bijvoorbeeld de m1nisteriele verant-

3 A C ZrJderveld Van oude er1 r11euwc crmslc11cn 
Clmstcn DcrnocratJschc Vcrkcnmnqcn 9190. 366-37? 
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woordeltjkheid, is dat een verkeerde op
lossing op basis van een verkeerde analy
se. Alsof de vissers na het aftreden van mi
ntster Braks en tot inkeer zouden komen 
en hun tnventiviteit zouden hebben verlo
ren. De geroemde zuiverheid in de politiek 
ts allereerst gebaat biJ zuivere analyses. 
(Het is daarom ook hard noodzakelijk en 
urgent. dat een nadere discussie komt 
over het onderwerp 'ministeriele verant
woordelijkheid met de menselijke maat' ) 

Alsof de vissers na het 
aftreden van Braks tot 
inkeer zouden komen. 

Tegenover de gesignaleerde verschijn
selen past het, dat de hele samenleving 
ztch de maat neemt. De centrale pro
bleemstelling van extreem indivtdualtsme 
en veranderend normen- en waardenpa
troon, ts een punt van bezinning voor heel 
de nraatschapptJ. 

Onmisbare rol voor de kerken 
Het ts hier dat de kerken, mededraagsters 
en behoedsters als zij waren van een par
ltcipatteve beschaving, een naar miJn ge
voel moeilijk misbare rol kunnen spelen en 
dat vanuit hun roeptng ook moeten doen. 
Uiteraard als overdrachtsinstituut van 
waarden en normen, maar ook nog op 
twee andere manieren. Allereerst gaat het 
dan biJ een bepaalde oproep ter zake van 
een vanuit het kerkelijk spreken relevant 
geacht onderwerp om het schrijven van 
het volgende hoofdstuk. Kerken. die zich 
zouden beperken tot de signalering van 
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zaken die aileen voor de politiek relevant 
zijn, scharen zich in de riJ van de probleem
dumpers op het bord van de overheid. 
Tenzij zij terzelfdertijd aan die politiek ook 
de polsstok aameiken, waardoor die on
mach! van de politiek doorbroken of ten
minste beperkt word!. Oat geld! zowel de 
gedragsbe'tnvloeding van de eigen leden 
en wellicht daarbuiten, het stimuleren van 
het opvangen van de bal van individuele 
verantwoordelijkheid, gedragsverandering. 
en van de verantwoordelijkhetd van ge
meenschappen. Het subsidiariteitsbegin
sel vraagt niet aileen aanbod, maar ook 
acceptatie; het vraagt ook een actieve en 
positieve verwijzing naar de waarde van 
de politiek en de politieke participatie. Ge
tuigenispolitiek aileen staat haaks op deze 
benadenng. Het zou kerken en kerkelijke 
organisaties niet misstaan, als zij hun op
roepen en onderstrepingen van bepaalde 
problemen waarvoor mens en maatschap
piJ staan. zouden aanvullen met een stimu
lering tot actieve democratische parttcipa
tie met gebruikmaking van de kaders die 
daarvoor staan. Er is nog een andere ma
nter waarop de kerken nu, ook in de Ne
derlandse samenleving, een zeer belang
rijke bijdrage kunnen leveren aan het op
vullen van de maatschappelijke leegte. 
Juist in Nederland, zo blijkt uit het eerder 
geciteerde waarden- en normenonder
zoek. kunnen kerken. meer dan in vele an
dere Europese Ianden terugvallen op een 
zeer actieve participatte van vrijwilligers, 
beter gezegd van vooral Vrtjwilltgsters. 

Tegenover afname van de kerkelijke 
participatie in het algemeen staat een 
enorme toename van het vrijwilligerswerk 
binnen de kerken. in de liturgie. bij de ca
techese, bij huisbezoek, etc. Het lijkt op 
een genadevolle reactie op het individua
lisme. Maar dit kostbare gegeven zou ook 
gebruikt kunnen worden voor een nieuwe 
sociale inzet. Het gaat nu niet meer om ge
zondheidszorg, of onderwijs het gaat om 
zaken als het leefbaar houden van woon
wijken in contacten met vereenzaamden 
en gemarginaliseerden. het gaat om werk-
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lozen- of WAO-projecten, om opvang van 
de vreemdeling in ons midden, om kinder
opvang soms,-maar ook bejaarden- en zie
kencontacten, stervensbegeleiding als dat 
nodig is. Het gaat - en het gebeurt al op 
veel plaatsen - om te weten wie de nieuwe 
armen in onze cultuur zijn, de nieuwe 
kwetsbaren, voor wier problemen ook juist 
de staat geen of maar een beperkte oplos
sing heeft. 

Het blijft voor en na ook gaan om partici
patie in traditionele of nieuwe verbanden: 
onderwijsorganisaties en milieubeweging 
Een société civile kan de inzet van die hon
derdduizenden actieve vrijwilligers vanuit 
de kerken niet missen. 

Uitbreken uit de cocon 
Dat kan ook niet, en überhaupt niet, waar 
het maatschappelijk middenveld in de 
spanning tussen vrijwi lligersinzet en nood
zakelijke professionalisering de kracht van 
zijn zuurdesem zou kunnen verliezen. 'Ac
countability', korte verbindingslijnen naar 
'de doelgroep' (blijvende inbreng, zeg
genschap van vrijwilligers, en toch liefst 
iets van een eigen financiële of anderszins 
kwantificeerbare eigen inbreng van de 
achterbannen) kunnen vervreemding te
gengaan, bestuurlijke controle garande
ren. Zij kunnen zo ook weer het eigen cha
risma van deze organisaties verduidelij
ken, tegenover en in aanvulling op die 
overheid , vooral als een herkenbare cor
rectie op de maatschappelijke anonimiteit. 

De bijdrage aan de oplossing van de 
maatschappelijke crisis wordt daarbij 
vooral bepaald door de vraag , of de orga
nisaties in staat zijn uit de cocon van de 
beperkte behartiging te treden van de 
eigen belangen alleen. En de zelfcontinu
ering als eerste doel te laten overstijgen 
door de inpassing van deelbelangen in 
een duidelijke hiërarchie van waarden. In 
die zin kon Brinkman ook spreken, juist 
waar het ging om christelijke organisaties 
om een christelijk-intentionele instelling in 
plaats van een christelijk-pretentieuze. 

Dat uitbreken uit de cocon geldt uiter-
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aard ook de zogenaamde sociale part
ners. Als - ik citeer weer - het vangnet van 
de sociale voorzien ingen een springzeil 
voor herintegrati.e moet worden, en geen 
hangmat,' dan ontkomen ook vakbewe
ging, werkgevers, boerenorganisaties niet 
aan een duidelijke medewerking aan een 
gedecentraliseerde aanpak bij bevorde
ring van herintreding in het arbeidsproces, 
arbeidsmobiliteit, creativiteit bij behoud 
van werk voor minder produktieven, maar 
ook zaken als herstel milieu , en in het alge
meen omzetten van werkplaatsen in werk
gemeenschappen Wie de discussies in 
een aantal sociale organisaties volgt, 
weet, dat hier geen revolutionaire taal ge
sproken wordt , maar weet ook, dat goede 
intenties ook weer dikwijls stuiten op indivi
dualisme en de 'leg-maar-bij-de-overheid
mentaliteit'. Bezinning binnen vakbewe
ging en bij boerenorganisaties verdient 
applaus De serieuze pogingen van een 
aantal werkgevers en wetenschappers om 
onderzoek en vorm ing in de vragen van 
business ethics te bewerkstelligen, verdie
nen bekendheid. 5 

Het is overigens ook verheugend , dat 
vanuit enkele christelijk-sociale organisa
ties deelnemeing aan de Kaderschool van 
het CDA zeer gestimuleerd wordt. Het 
wijst op de behoefte in ook die organisa
ties aan grondige toerusting van het eigen 
kader op de vragen van de verhouding le
vensbeschouwing - maatschappij, maar 
het geeft ook aan , dat er begrip bestaat 
voor de behoefte om eigen belang overstij
gende sociale actie te complementeren 
met politieke participatie 

De nieuwe bewegingen 
Maar, hoe belangrijk deze organisaties 
ook zijn , en hoe wij het probleem van een 
aantal van hen van slinkende ledenaantal
len en geringere betrokkenheid van ach-

4 Uit de rede van L.C. Brinkman . 
5 Zie bijvoorbeeld hel positie-paper van de Amerikaanse 

groep katholieke zakenlieden over bedrijfsbeëindiging 
en on tslag Dn /he firing fine'. ACTA-Publicalions. Chi
cago. 
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terbannen , als een algemener probleem 
moeten zien, er is alle aanleiding om de 
belangstelling ook uit te breiden naar de 
minder klassieke sociale en one issue-or
ganisaties Brinkman heeft het over de 
Vierde Wereldbeweg ing, de organisaties 
van uitkeringsgerechtigden , ouderenbon
den . De lijst is sterk uit te breiden. Die veel
heid en die veelvormigheid vormt wel eens 
een excuus om niet systematisch na te 
denken over de plaats van deze organisa
ties en bewegingen in de democratie en in 
de samenleving. Bij de christen-democra
tie is er bovendien onmiskenbaar een ze
kere onwennigheid te constateren, hoe 
met het grootste gedeelte van dit niet-tra
ditionele middenveld om te gaan. Die af
stand is zowel voor de politiek als voor de 
betrokken organisaties niet gezond. On
miskenbaar hebben velen in die organisa
ties een meerwaarde ontdekt,· niet alleen 
wat belangenbehartiging betreft , maar ook 
iets gevoelsmatigs, iets van elders gemis
te saamhorigheid. Dat verklaart ook de 
dikwij ls zo zichtbare culturele identiteit van 
die bewegingen. Soms aantrekkelijk, soms 
beangstigend ook in de afsluiting ten aan
zien van de rest, vooral de gewone poli
tiek. Die afsluiting belemmert dan ook 
weer de leden om hun rechtmatige idealen 
of belangen te plaatsen in een duidelijke 
hiërarchie van waarden. Het blijkt telkens 
weer, dat geloofwaardigheid en succes 
van belangenbehartiging en ideaalbevor
dering juist gebaat zijn bij inpassing in een 
totaalpakket van politieke en maatschappe
lijke actie. Het blijkt ook, dat brede politieke, 
partijpolitieke participatie, waarin de voor
gestane issues als het ware worden mee
genomen, op termijn meer resu ltaat ople
vert. En dat geldt ook in die gevallen, waar 
zulke organ isaties wordt gevraagd om, 
waar het op zijn plaats is, ook een eigen uit
voerings- en beheerstaak te vervullen, bij 
de reali sering van de nagestreefde doel
stellingen. Ook hier een aangeboden en te 
accepteren toepassing van het subsidiari
teitsprincipe , bijvoorbeeld bij de milieube-
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weging, bijvoorbeeld bij verenigingen van 
WAO-ers. 

Als we ons serieus beklagen over ge
brek aan maatschappelijke participatie , 
dan moeten we zowel vanuit de politiek als 
vanuit de samenleving deze organisaties, 
waarvan de meesten in de laatste twintig, 
dertig jaar zijn ontstaan , en die soms er 
kennelijk wel in slagen bindingen tot stand 
te brengen, en echte verbanden te vor
men, ook uitermate serieus nemen . Ook 
voor de christen-democratie ligt hier een 
taak . 

De politieke partijen 
Maar daarmee komen we op de rol van de 
politieke partijen . Zij lijden, niet minder, 
misschien meer, dan vele organisaties aan 
gebrekkige participatie, afnemend leden
tal, afnemende bereidheid tot niet direct in 
carrière-perspectief te vertalen vrijwi lli
gerswerk. Dit kan gemakkelijk tot de vi
c ieuze cirkel leiden van concentratie van 
de macht bij te weinigen , ondoorzichtig
heid van de besluitvorming, verbonzing, 
en zo weer verdere afstand tot de gewone 
burgers , enzovoort. Het is niet alleen en 
zelfs niet op de eerste plaats, een Neder
lands versch ijnsel. Tegenover de algeme
ne trend is het ze lfs opmerkelijk , hoeveel 
medewerking , persoonlijke vernieuwing 
ook, betrokkenheid, het CDA in zijn tien ja
ren ten deel is gevallen. Misschien heeft 
dat ook te maken, met juist die hardnekkig
heid waarmee politieke keuzen en koers
bepaling teruggevoerd wordt op de 
grondslag, op de kernbegrippen en iedere 
vervlakking tot op heden op verzet, weer
barstigheid bl ijkt te stuiten. Maar wie de in
terne partijdemocratie in vele Europese 
politieke groeperingen onder de loupe 
neemt, de gerontocratische tendensen, de 
aaneengroeiingen van politieke en econo
mische macht, weet dat aan toch al niet 
hevig politiek geïnteresseerden , ten min
ste een overtuigend excuus voor politieke 
abstinentie wordt gegeven. 

Het zou onjuist zijn die vicieuze cirkel al
leen de politieke partijen te verwijten, maar 
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terbannen. als een algemener probleem 
moeten zien, er is aile aanleiding om de 
belangstelling ook uit te breiden naar de 
m1nder klassieke sociale en one issue-or
ganisaties. Brinkman heeft het over de 
V1erde Wereldbeweging, de organisaties 
van uitkeringsgerechtigden, ouderenbon
den. De liJSl is sterk uit te breiden. Die veel
held en die veelvormigheid vormt wei eens 
een excuus om niet systematisch na te 
denken over de plaats van deze organisa
ties en bewegingen in de democratie en in 
de samenleving. Bij de christen-democra
tie IS er bovendien onmiskenbaar een ze
kere onwennigheid te constateren, hoe 
met het grootste gedeelte van dit niet-tra
ditionele middenveld om te gaan. Die at
stand is zowel voor de polit1ek als voor de 
betrokken organisaties niet gezond. On
miskenbaar hebben velen in die organisa
ties een meerwaarde ontdekt, niet aileen 
wat belangenbehartiging betreft, maar ook 
1ets gevoelsmatigs, iets van elders gemis
te saamhorigheid. Oat verklaart ook de 
dikwijls zo zichtbare culturele identiteit van 
die bewegingen. Soms aantrekkelijk, soms 
beangstigend ook 1n de afsluiting ten aan
Zien van de rest, vooral de gewone poli
tiek. Die afsluiting belemmert dan ook 
weer de leden om hun rechtmatige idealen 
of belangen te plaatsen in een duidelijke 
h1erarchie van waarden. Het blijkt telkens 
weer, dat geloofwaardigheid en succes 
van belangenbehartiging en ideaalbevor
dering juist gebaat zijn bij inpassing in een 
totaalpakket van politieke en maatschappe
lijke actie. Het blijkt ook, dat brede politieke, 
partijpolitieke participatie, waarin de voor
gestane issues als het ware worden mee
genomen, op termijn meer resultaat ople
vert. En dat geldt ook in die gevallen, waar 
zulke organisaties wordt gevraagd om, 
waar het op zijn plaats is, ook een eigen uit
voerings- en beheerstaak te vervullen, bij 
de realisering van de nagestreefde doel
stellingen. Ook hier een aangeboden en te 
accepteren toepassing van het subsidiari
teltsprincipe, bijvoorbeeld bij de milieube-
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weging, bijvoorbeeld bij verenigingen van 
WAO-ers. 

Als we ons serieus beklagen over ge
brek aan maatschappelijke participatie, 
dan moeten we zowel vanuit de politiek als 
vanuit de samenleving deze organisaties, 
waarvan de meesten in de laatste twintig, 
dertig jaar zijn ontstaan, en die soms er 
kennelijk wei in slagen bindingen tot stand 
te brengen, en echte verbanden te vor
men, ook uitermate serieus nemen. Ook 
voor de christen-democratie ligt hier een 
taak. 

De politieke partijen 
Maar daarmee komen we op de rol van de 
politieke partijen. ZiJ lijden, niet minder, 
misschien meer, dan vele organisaties aan 
gebrekkige participatie, afnemend !eden
tal, afnemende bereidheid tot niet direct in 
carriere-perspectief te vertalen vrijwilli
gerswerk. Oit kan gemakkelijk tot de vi
cieuze cirkel leiden van concentratie van 
de macht bij te weinigen, ondoorzichtig
heid van de besluitvorming, verbonzing, 
en zo weer verdere afstand tot de gewone 
burgers, enzovoort. Het is niet aileen en 
zelfs niet op de eerste plaats, een Neder
lands verschijnsel. Tegenover de algeme
ne trend is het zelfs opmerkelijk, hoeveel 
medewerking, persoonlijke vernieuwing 
ook, betrokkenheid, het CDA in zijn tien ja
ren ten deel is gevallen Misschien heeft 
dat ook te maken, met juist die hardnekkig
heid waarmee politieke keuzen en koers
bepaling teruggevoerd wordt op de 
grondslag, op de kernbegrippen en iedere 
vervlakking tot op heden op verzet, weer
barstigheid blijkt te stuiten. Maar wie de in
terne partijdemocratie in vele Europese 
politieke groeperingen onder de Ioupe 
neemt, de gerontocratische tendensen, de 
aaneengroeiingen van politieke en econo
mische macht, weet dat aan toch al niet 
hevig politiek ge'r'nteresseerden, ten min
ste een overtuigend excuus voor politieke 
abstinentie wordt gegeven. 

Het zou onjuist zijn die vicieuze cirkel ai
leen de politieke partijen te verwiJten, maar 
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net als bij elk ander maatschappelijk ver
band is het individualisme een uitdaging, 
een fenomeen om mee te werken, op te 
pakken. In het nieuwe bestuurlijk meerja
renplan voor het COA wordt terecht priori
lei\ gegeven aan de communicatie met de 
achterban, aan het inzichtelijk formulerer1 
van politieke processen, aan toerusting 
om die vervreemdende politieke proces
sen te vatten. Het gaat om drie vragen: 
Hoe verlagen de politieke partijen hun 
drempels? Hoe duwen we burgers over 
die drempels? En hoe zorgen we, dat ze 
niet snel weer rechtsomkeert maken? An
deren moeten duwen lk wees eerder op 
de onmisbare stimulans van maatschap
pelijke organisaties, van de nieuwe en 
oude instellingen, van de morele duiding 
van politieke participatie door kerken. Dit 
kan worden aangevuld met de rol van on
derwijs, of meer speciaal zich op dit doel 
toeleggende organisaties, zoals de Stich
ting Burgerschapskunde. Maar niets werkt 
zo stimulerend als het voorbeeld van men
sen die kunnen getuigen van een zinvol en 
verantwoord functioneren in een politieke 
partij op plaatselijk niveau, in gespeciali
seerde organisaties of commissies, bij de 
vervulling van speciale taken. Het heeft 
ook te maken met de hantering van het 
subsidiariteitsprincipe in eigen kring, het 
vraagt een strategische aanpak van de 
wijze waarop ge·lnteresseerden in de partij 
worden gerntroduceerd en taken kriJgen. 
Belangrijk en onmisbaar is zo'n aanpak, 
maar niet genoeg. 

Wat er echt toe doet 

Perrscoop 

grote kans van de politiek heden ten dage 
het gaat weer ergens over, het doet er 
weer toe. Stemgedrag en politieke partici
patie hebben weer te maken met de cen
trale inrichtingskeuzen van onze samenle
ving, met vragen of de macht in humane 
zin genormeerd en gehanteerd blijft, en 
met die andere centrale vragen van mon
diale en individuele betekenis. 

Daarom, en daarom aileen al paste niet 
het verwijt van vervangend zieleherder
schap biJ de redes van Lubbers en Brrnk
man. De opgeworpen vragen en pro
bleemstellingen ziJn van directe betekenis 
voor de blijvende humaniteit van onze sa
menleving, onze cultuur. Politiek leider
schap kan deze vragen niet ontlopen, ook 
al staan we nog aan het begin van de for
muleringen, en lopen we nog het gevaar 
van te gemakkelijke en te snelle antwoor
den. 

De christen-democratie, nationaal, maar 
zeker ook in internationale wisselwerking 
heeft als eerste prioriteit de urtdieping van 
dit soort vragen Wat is het maatschappe
lijke, het politieke en het individuele ant
woord van principiele mensen op het ver
schuivende waarden- en normenpatroon 
in onze Ianden, en dat afgezet tegenover 
de problemen en mogelijkheden, die zrcl1 
aan ons presenteren. Vooral wat het bete
kent als WiJ spreken over de overbelaste 
overheid, maar er tussen individu en over
heid een maatschappelijke leegte dreigt te 
ontstaan In die zrn kan het tweede decen
nium van het CDA nog boeiender worden 
dan het eerste. 

Wat de balans echt kan doen doorslaan is J.JAM. v. G. 
de concentratie van het politieke debat op 
een aantal hoofdissues en de overtuiging, 
dat inzet, participatie ook werkelijk een re
latie hebben met die keuzen. Bij aile nega
tieve tendensen, is dat ook eigenlrjk de 
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