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Burgerzin als voorwaarde voor 
burgerparticipatie 
MEINE HENK KLIJNSMA* 

Het betrekken van de burgers bij het bestuur is 
een oud ideaal van D66, dat nog altijd hoog in het 
vaandel van de partij staat geschreven. Datzelfde 
geldt voor de middelen om dat ideaal te 
verwezenlijken: staatsrechtelijke hervormingen 
als een ander kiesstelsel en een correctief 
beslissend referendum, maar hangt een grotere 
deelname van de burgers van het bestuur alleen af 
van dit soort technisch-bestuurlijke ingrepen? 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt in 
dit artikel aangetoond dat de instelling van de 
burgers, de aanwezigheid van burgerzin, 
tenminste zo belangrijk is voor de mate van 
burgerparticipatie als de inrichting van het 
bestuur. Interessant is dan welke lering D66 uit 
dit praktijkvoorbeeld zou moeten trekken. 

Burgers en participatie 

In de jaren '60 groeide de onvrede over de kwaliteitvan 
de bestaande vormen van burgerparticipatie in poli
tiek en bestuur. De overheid kwam enigszins aan de 
behoefte aan nieuwe en beter geachte vormen van 
participatie tegemoet. Met name op lokaal niveau 
ontstond een geïnstitutionaliseerde inspraakpraktijk; 
ook spontane initiatieven uit de burgerij vonden ge
makkelijker dan vroeger gehoor bij de overheid . Hoe
wel dethans bestaande mogelijkheden tot burgerparti
cipatie in de ogen van velen, waaronder D66, nog lang 
niet ver genoeg gaan, is er op dit vlak toch een 
onmiskenbare vooruitgang geboekt. 

Ten aanzien van de legitimiteit van de bestaande 
burgerparticipatie past echter één, niet onbelangrijke, 
kanttekening . Uit onderzoek is gebleken dat burger
participatie niet een zaak voor alle burgers is. Sterker 
nog: er gaapt een grote participatiekloof tussen ener
zijds de hoogopgeleiden met vaak een hoog inkomen 
en anderzijds de rest van de bevolking . (1) Bij de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking is de 
behoefte tot participatie in politiek en bestuur kennelijk 
maar in beperkte mate aanwezig . Dit gebrek aan 
burgerzin bij velen doet afbreuk aan de legitimiteit van 
de bestaande vormen van burgerparticipatie. 

Ook roept het de vraag op of invoering van nog 
verdergaande vormen van deelname van burgers aan 
het bestuur wel mogelijk is onder deze omstandighe- . 
den. Voor D66 als grote kampioen van verdergaande 
burgerparticipatie zou het bovenstaande reden moe
ten zijn zich eens te bezinnen op de factoren die 
burgerzin bevorderen . Het streven naar verdergaande 

*De auteur is lid van de redaktie 

participatie zou aan geloofwaardigheid winnen als het 
gepaard zou gaan met een visie op burgerzin en de 
bevordering daarvan . 

Nu zijn er betrekkelijk weinig praktijkvoorbeelden 
van hoogwaardige burgerparticipatie. Eén van de 
weinigebetreftde hoge mate van politiek bewustzijn en 
participatievan de burgers van de Canadese provincie 
Saskatchewan in de jaren '30 en '40. In dit artikel wordt 
eerst beschreven hoe daar participatie en politisering 
hand in hand gingen. (2) Vervolgens wordt getracht een 
verklaring hiervoor te geven . Tenslotte vindt een po
ging plaats deze verklaring te generaliseren tot alge
mene voorwaarden voorde aanwezigheid van burger
zin. Dat laatste geeft dan tevens de richting aan die D66 
zou moeten gaan om burgerzin te bevorderen. 

Saskatchewan in kort bestek 

Saskatchewan is één van de Canadese prairieprovin
cies. Tot 1870 werd het gebied de facto bestuurd door 
de bekende 'Hudson Bay Company'. De beëindiging 
van dit particuliere bestuur opende de mogelijkheid 
voor immigranten zich zelfstandig te vestigen . Aanvan
kelijk liep het niet storm. Pas toen in de Amerikaanse 
prairiestoten geen grond meerwaste verkrijgen, kwam 
de immigratie naar het veel koudere en afgelegener 
Saskatchewan goed op gang. Enkele honderdduizen
den kolonisten vestigden zich in de provincie tussen 
1900 en 1930. Aanvankelijk waren zij vooral van 
Angelsaksische en Skandinavische afkomst, na de 
eerste wereldoorlog emigreerden ook veel Duitsers en 
Oekraïners naar Saskatchewan. 

Het overgrote deel van de immigranten vond werk in 
de landbouw, hetzij als zelfstandig boer (de meerder
heid), hetzij als landarbeider (de minderheid) . De 
steden bleven beperktvan omvang. Saskatchewan was 
kortom een zeer overwegend agrarische provincie met 
een uitgesproken ruraal nederzettingenpatroon. 

In Saskatchewan werd vrijwel alleen tarwe ver
bouwd. Deze monocultuur maakte de economie van de 
provincie buitengewoon kwetsbaar: misoogsten of 
prijsdalingen waren fataal. 

Als alle Canadese provincies bezat ook Saskatche
wan van meet af aan een zeer ruime mate van zelfbe
stuur. Geheel in de 'frontier'-traditie verzorgden de 
agrarische nederzettingen vervolgens allerlei voorzie
ningen geheel zelf: de sterke provinciale autonomie 
werd aangevuld met een krachtige en vitale lokale 
bestuurslaag. 

De jaren '30: crisis en droogte 

De beurskrach van 1929 vond plaats toen de kolonisa-
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tie van Saskatchewan ongeveer voltooid was en haar 
inwoners net enige welvaart begonnen te genieten. De 
krach wèrd een economische crisis en de crisis leidde 
tot grote prijsdalingen en vraaguitval. Voor de tarwe
boeren van Saskatchewan was dit een rampzalige 
ontwikkeling. Hun opbrengsten en daarmee hun inko
mens kelderden tot beneden het bestaansminimum. 
Pas eind jaren '30 zou de tarweprijs zich weer wat 
herstellen. 

Totovermaatvan ramp werd het Noord-Amerikaan
se prairiegebied in de jaren '30 door ernstige droogte 
getroffen. Dit leidde jaar in jaar uit tot misoogsten. 

Crisis en droogte brachten de boeren en landar
beiders van Saskatchewan tot aan de rand van het 
menselijk bestaan . Slechts door hulpverlening van het 
Rode Kruis en kerkelijke hulporganisaties kon hon
gersnood op grote schaal worden voorkomen. 

De rampzalige jaren '30 hadden een traumatische 
uitwerking op de boeren van Saskatchewan. Zij waren 
naar Canada geëmigreerd om te vluchten voor de 
armoede van Europa, en op het moment dat het hen 
eindelijk iets beter ging, sloeg de armoede andermaal 
genadeloos toe. Velen werden onder deze omstandig
heden ontvankelijk voor politiek radicalisme. In Sas-

katchewan kwam dit radicalisme niet van rechts (zoals 
bij door de crisis getroffen boeren elders in die tijd 
meestal het geval was), maar van links. 

De 'Coöperative Commonwealth Federation' 
(CCF) neemt de macht over 

Het tweepartijensysteem is in Canada altijd minder 
absoluut geweest dan in andere Angelsaksische lan
den. In de Canadese prairieprovincies kreeg in de 
eerste twee decennia van deze eeuw een derde partij, 
de progressieve, veel aanhang. In het middenwesten 
van de VS deed zich overigens in dezelfde tijd exact 
hetzelfde verschijnsel voor. De progressieve partij 
kantte zich tegen de grote macht van het bankwezen en 
de graanhandel. Zij wenste staatsingrijpen in de eco
nomie en propageerde de coöperatieve onderne
mingsvorm. 

Onder invloed van de 'roaring twenties' keerden de 
progressieven terug tot de liberale partij, waarvan ze 
zich eerder hadden afgescheiden. Wat echter blijvend 
was, waren de in het kielzog van de progressieve 
beweging ontstane agrarische coöperaties. 

De weinig activistische economische politiek van de 
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Canadese liberalen maakte in de jaren '30 de geesten 
in Saskatchewan opnieuw rijp voor een derde pàrtij 
(van de conservatieven viel namelijk ook weinig te 
verwachten) . Ontevreden liberalen, leiders van de 
agrarische coöperaties en voormannen van de kleine 
Canadese socialistische partij sloegen de handen in
een om een nieuwe linkse politieke partij te vormen: de 
'Coöperative Commonwealth Federation" (CCF) . . 

Het programma van de CCF was aanvankelijk uitge
sproken links-socialistisch. Het bevatte namelijk niet 
alleen typisch reformistische punten als de invoering 
van een stelsel van sociale zekerheid, maar verlangde 
ookde nationalisatie van alle produktiemiddelen, een
zijdige ontwapening en onderwijs op socialistische 
grondslag. 

Met dit programma behaalde de CCF bij de provin
cialeverkiezingenvan 1934en 1938ongeveer25% van 
de stemmen; onvoldoende om de macht van de libera
len over te nemen. Pas de verkiezingen van 1944 
brachten de CCF de absolute meerderheid (53%) . De 
verklaring voor deze electorale ontwikkeling is drieër
lei . Eind jaren '30 matigde de CCF haar programma 
enigszins, waardoor de partij in bredere kring aan
vaardbaar werd . Voorts waren de ergste effecten van 
de rampzalige jaren '30 wat weggeëbd; de zwaarst 
getroffenen ontwaakten hierdoor uit hun apathie (de 
CCF-aanhang uit de jaren '30 bestond namelijk niet uit 
kleine boeren en landarbeiders, maar uit de minder 
getroffen middelgrote boeren) . Tenslotte zette het na
derendeeindevan de oorlog velen aan hetdenken over 
de toekomst. Dit leidde in Saskatchewan (en elders) tot 
een ruk naar links. 

Ambtelijke tegenwerking en de reactie daarop 

Het kleine ambtelijke apparaat van Saskatchewan was 
in de crisisjaren door de liberale regering op schaam
teloze wijze volgepropt met geestverwanten. In CCF
kring hield men dan ook serieus rekening met mogelij
ke ambtelijke tegenwerking bij de uitvoering van het 
linkse programma. In de verkiezingscampagne van 
1944 hadden CCF-politici de liberale ambtenaren zelfs 
gewaarschuwd dat er bij tegenwerking ontslagen zou
den vallen . 

Deze waarschuwing leek effect te sorteren, want 
aanvankelijk deden veel departementale topamb
tenaren hun best om bij hun nieuwe superieuren in het 
gevlei te komen. In de lagere échelons en bij de 
uitvoerende diensten heerste een andere houding. 
Toen na enige tijd toch ook de departementale top
bewust of onbewust- op de rem ging staan, dreigde de 
uitvoering van een groot deel van het CCF-programma 
te stagneren. Dit veroorzaakte een botsing tussen de 
CCF-ministers en hun achterban. 

De ministers bleken namelijk al behoorlijk ingekap
seld te zijn in het apparaat. De typisch bureaucratische, 
nogal conservatieve benadering van problemen had 
snel vat op hen gekregen. Bovendien gingen de be
windslieden zich identificeren metde belangen van hun 
departementale organisatie. De gepolitiseerde ach
terban van de CCF eiste echter onverkorte uitvoering 
van het partijprogramma en riep haar geestverwante 
ministers ter verantwoording. De gestaalde kaders 
verlangden van de bewindslieden dat ze het ambtelijk 
apparaat lieten buigen of barsten; toegeven aan amb
telijke tegenwerking werd niet geaccepteerd. 

De ministers die niet wilden toegeven aan deze eis 
van de achterban, werden tot aftreden gedwongen. De 
overige (en de nieuw benoemde) ministers zagen zich 
genoodzaakt door middel van ontslagen, overplaat
singen en politieke benoemingen het ambtelijk appa
raat te zuiveren . Deze zuivering had succes, want in de 
volgende jaren werd Saskatchewan in hoog tempo 
getransformeerd tot een - naar Noord-Amerikaanse 
begrippen unieke-verzorgingsstaat. 

Grote betrokkenheid bij bestuur en politiek 

Het corrigerende optreden van de achterban van de 
CCF stond niet op zichzelf. Niet alleen kenmerkte de 
CCF zich door een zeer grote betrokkenheid van haar 
leden bij het wel en wee van de partij , ook het omge
keerde was waar: de bevolking van Saskatchewan 
toonde zich uiterst actief in allerlei (semi-)openbare 
activiteiten . , 

Ter illustratie enkele cijfers . De CCF telde in 1945 
ruim 30.000 leden (= 8% van het electoraat van Sas
katchewan) . Dit komt neer op een organisatiegraad 
van 16,4 %. Ter vergelijking : het GPV (de partij met de 
hoogste organisatiegraad in Nederland) komt niet 
verder dan 15%. Op het platteland van Saskatchewan 
bestonden ongeveer 60.000 (semi-)openbare func
ties*, waarin door middel van verkiezingen ,moest 
worden voorzien. Voor de vervulling van deze functies 
waren ongeveer 250.000 mensen beschikbaar, ofwel 
één functie per vier personen. Daarnaast kende het 
platteland van Saskatchewan nog een zeer bloeiend 
verenigingsleven met vele duizenden te vervullen func
ties. 

De verklaring voor de grote mate van politisering 
en participatie 

De grote betrokkenheid bij bestuur en politiek van de 
plattelandsbevolking van Saskatchewan werd niet ver-

*Lidmaatschap van gemeenteraden, school - en 
ziekenhuisbesturen e.d. 
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oorzaakt door de inrichting van het bestuur, maar 
vloeide voort uit de instelling van de burgers zelf. 
Interessant is het vervolgens na te gaan wat de verkla
ring voor die attitude vormt. 

In de eerste plaats waren er geografische factoren . 
De geringe bevolkingsdichtheid, de grote afstanden en 
de rurale nederzettingenstructuur leidden tot de situa
tie dat de verschillende openbare voorzieningen door 
weinigen moesten worden geregeld en verzorgd . 

Enkele historisch bepaalde oorzaken sloten hierop 
aan. De 'frontier'-mentaliteitwas niet alleen het gevolg 
van het streven van de kolonisten hun eigen boontjes te 
doppen, maar ook van het vacuüm waarin zij terecht 
kwamen : de gehele bestuurlijke infrastructuur die een 
noodzakelijke voorwaarde was voorde aanwezigheid 
van openbare voorzieningen ontbrak. Men moest het 
wel zelf opknappen. De later ontstane formeel-be
stuurlijke organisatie liet deze situatie intact. Voor het 
agrarische coöperatiewezen gold in wezen hetzelfde. 
Door het gebrek aan beschermi ng dat de boeren tegen 
de werking van het marktmechanisme genoten, hielpen 
ze zichzelf. 

De eerder genoemde behoefte de eigen boontjes te 
doppen, vloeide voort uit een drang tot zelfontplooii ng 
die eigen is aan diegenen die bewust naar lotsverbete
ring streven. Het politieke engagement van de boeren 
van Saskatchewan was daarmee ten nauwste verbon
den: het was gericht op het verkrijgen van de bestaans
zekerheid die nodig was om zelfontplooiing mogelijk 
te maken. Deze bestaanszekerheid was een en ander
maal zo zeer bedreigd, dat het politieke engagement 
overeenkomstig sterk was. 

Het politieke engagement en de grote mate van 
burgerparticipatie werden nog versterkt door een oor
zaak op het geestelijke vlak. De Angelsaksische non
conformistische kerken bezaten veel aanhang onder 
de plattelandsbevolking van Saskatchewan. Deze ker
ken predikten een 'horizontaal werkend' evangelie, 
stimuleerden sociale veranderingen, kozen partij . In 
hun streven naar lotsverbetering werden de inwoners 
van Saskatchewan dan ook krachtig gesteund door 
deze kerken. Voorts kenden de non-conformisten een 
democratische en congegrationalistische (= confe
deratieve) kerkorde. Deze kerkorde sloot wonderwel 
aan op het krachtige lokale (burgerlijke) zelfbestuur en 
versterkte dit ook. Het streven naar zelfontplooiing 
kreeg gestalte in een grote leergierigheid . De 
volksontwikkeling in Saskatchewan steeg in de eerste 
helft van deze eeuw tot een ongekend hoog niveau. Het 
barre klimaat (lange winteravonden) werkte wat d it 
betreft ook bevorderend. De hoge ontwikkeling van de 
bevolking vormde weer een zelfstandige stimulans 
voor politisering en participatie. 

De les van het praktijkvoorbeeld Saskatchewan 

Welke lering kan nu uit het praktijkvoorbeeld Sas
katc!iewan worden getrokken? Anders gezegd : waar
door wordt burgerzin in het algemeen bevorderd? 
Generalisatie van het praktijkvoorbeeld toont twee 
oorzaken. 

In de eerste · plaats kan burgerzin niet los worden 
gezien van een krachtig streven tot zelfontplooiing. 
Hetzelfde geldt overigens voor politiek engagement. 
Het streven naar zelfontplooiing staat vervolgens in 
nauw verband met een drang tot lotsverbetering en met 
een geestelijke gedrevenheid daartoe. AI deze 
grootheden verhouden zich causaal niet eenduidig tot 
elkaar; het gaat om een ingewikkeld causaal netwerk. 

Als tweede oorzaak moet worden genoemd de rui m
te die de centrale overheid laat aan burgers zaken zelf 
te regelen . De afwezigheid van voorzieningen noopt 
de burgers zelf initiatieven te nemen . Uiteraard moeten 
die burgers daar dan wel toe bereid en in staat zijn . Het 
streven naar zelfontplooiing is een voorwaarde voor 
een dergelijk terugtreden van de centrale overheid. 

De tweede oorzaak laat nogal wat ruimte voor 
interpretatie en is bovendien enigszins een open deur. 
Dat ligt anders met de eerste. Alleen: die heeft als 
nadeel dat hij ligt op een terrein waarop D66-politici 
zich liever niet wagen. Het streven tot zelfontplooiing 
wordt uiteraard toegejuicht, maar overigens op een 
primair formele manier benaderd. Een inhoudelijke 
visie hierop, een mensbeeld eigenlijk, kent D66 niet. 
Hoezeerdateen ernstig gemis is, toont het begin van dit 
artikel aan. Het leidt ertoe dat als het om een typisch 
D66-onderwerp als burgerparticipatie gaat, de partij 
met een onvolledige visie komt. De conclusie van dit 
artikel luidt dan ook dat het de hoogste tijd is dat D66 
eens een inhoudelijke (geen formele) visie ontwikkelt 
op de verhouding individu-samenleving (3) . 

Noten 

1. Andeweg, R.B., 'De burger in de Nederlandse poli
tiek' in Andeweg, R.B., e.a., (red.), Politiek in Neder
land. Alphen a.d . Rijn/Brussel 1981, 79-103 

2. Deze beschrijving is gebaseerd op: 
Lipset, S.M ., Agrarian socialism, Berkeley/Los 
Angeles 1950 

3. In Idee66zal binnenkorteen artikel verschijnen over 
ditonderwerp: Jeekei, H., en Klijnsma, M .H., D66en 
de verantwoordeliike samenleying (= voorlopige 
titel). 
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