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Het slaan van een brug van visie naar maatregel is de kern en de 

kunst van principiele politiek. Niets is praktischer dan een goede 

theorie. We hebben niet zoveel aan een goede strategienota als die 

aileen voor de lange termijn bedoeld is waarbij de volksvertegen

woordigers worden geacht voor de korte termijn gewoon door te 

gaan met pragmatisch beleid. 

I 
n kritieke tijden is de christen-dc

mocratie in staat om in compacte 

vorm zijn visic te prescntcrcn. Dat 

wa<, ooit zo met hct rapport 

'Crond-.lag en politick handclcn'. Nu is 

dat hct gevalmet 'Nieuwe wegen, vaste 

ccn royaal fonds van ecrder uitgevoer

dc en dicpgaand bc<,proken studies van 

hct Weten<,chappeliJk lnstituut voor hct 

CDA en van andere gremia in de partiJ. 

Hct enigc is dat cen rapport a is dit voor 

de kzcr gocd en logisch in clkaar moet 

zitten. Ln dat ztt het. 

Fr zijn nogal wat politickc 

tegenstanders die hiJ hct 

vermeldcn van hepaalde 

voorstellen gei'rgerd uit

roepen dat het C:DA maar 

eer<,t ZtJn huiswerk moet 

doen alvotTn'> met zulke 

voor<;te\lcn le komen. \)at 

riepen ze bijvomhecld 

toen het gezinshelcid aan 

de orde kwam 

waarckn' In hct ccrstc 

voorbeeld ging het 0111 het 

sluitcn van ccn contract 

tussctl de fu,iepartners in

zakc de aard van de partij 

die nH:-n ging vorn1cn. Nu 

gaat het 0111 een herbepa

!ing van waar dczc partij 

eigcnliJk voor staat. De eis 

van heknoptheid is van

zelfsprekend, als je ervan 

uitgaat dat dit rapport 

door zovcel 111ogc\ijk men- Drs. AM. Oostltmder Kennelijk gaat de hekrom-

sen gelezcn moet kunnen worden. 

1\bar dar \Vii tcvcn~ zeggen dat je geen 

uitvoerigc wctenschappclijke argumen

tatie mag vcrwachten. I ht hoe it ook 

niet. want voor de veelhcid van aange

sneden thema's kon de Centrale 

Werkgroep onder Ieiding van prok<,<;or 

Frans Andriessen steed-; tcruggriJpcn op 

(I lV I~ '!5 

pcnhcid huitctl onzc kring zo vcr dat 

ze hiJ aile puhlikatics van het (:\)/\en 

van het WetenschappeliJk \n<,tituut 

vom hct C:DA op de index hehhen 

staan: vcrhoden te lczen, schadcliJk 

voor zcllingcnomcn gc<.;cculCJri<..,ccrclc 

ztelcn. Wie een heetJe thu" "' in het 

C:D/\ wcet van de studtes over gezin en 
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relatievorrning: 't + 1 =samen', en van tal 

van andere publikaties. Dat is een the

ma dat op zeer vernicuwcnde manicr a! 

in het ccrste 'Program van Uitgangs

punten' van het CDA voorkwam. Daar 

kan geen andere partij tcgcnop, ook in

ternationaal niet. En zo zijn er mecr 

onderwerpen waar het CDA en zijn 

voorganger~ zo indringend n1ee bezig 

zijn geweest dat de hele Nederlandse 

samcnleving daardoor gestcmpeld is. 

Neem bijvoorbeeld de CDA-visic or 

de noodzakelijke pluriformiteit in de 

maat<.charrij Nergens is zo dier inge

gaan or de opbouw van een verant

woordelijke samenleving (recentelijk 

door andcren ontdckt en gepresenteerd 

onder de naam 'iml somty). De nadruk 

op de levembeschouwelijke of religieu

ze inspiratie en de onpartijdige, maar 

positieve houding van de overheid 

daartegenover hecft Nederland tot zo 

ongeveer het meest tolerante en demo

cratische land gemaakt Althans zo zict 

de buitenwacht dat. Ook het meest 

dicpgaande vcrnieuwende initiatief van 

deze eeuw, de Eurorese integratie, is 

met name een produkt van christen-de

mocratische inzichten en actie. Het 

rapport zet onze visies op dezc thema's 

nog eens heknopt uiteen. Dat is be

paald nodig omdat we momenteel te 

maken hebbcn met een tegenbewcging 

van conservatiel/liberalc aard, waardoor 

het nationale en het eigen volk weer 

fors worden benadrukt. 

Barrieres in het CDA 
Nu kan men andcren niet zo kwalijk 

nemen dat hen die bijdrage van de 

christcn-denwcratie niet helder voor 

ogen staat. Als je niet gelooft dat wat 

uit christelijke ir1sriratie voortkomt van 

hijzonder vcel waarde is dan kun je ook 

nooit hct voortouw in het publieke de

bat nemen. De commissie-Andriessen 

hceft geen last van zulk kleingclool Ze 

wil bcwust richtinggevend ziJn. Zij is 

niet erg ge'r'nteresseerd in trends, wei in 

trend zetten. Het gaat er nu om ol dezc 

nota, na de nodige discussic en verriJ

king, ook werkelijk de CDA-politiek 

bepalen zal. We hcbben niet zovecl aan 

een goedc strategrenota als die aileen 

Vl.r1.r. A1wrouw Lodders-Elfferich en de hcrenl3olkmende, Andriesse11 en Helqers 
tljdem de persconferentie over 'NiwtPc IPCLJC11, Postc ll'tlilrdm'. !{oto f)"k 1/o/) 
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voor de lange termijn hedoeld i'>, waar

hiJ de volkwertegenwoordigers worden 

geacht voor de korte termijn gewoon 

door te gaan met pragmati.,ch heleid. 

\)at i'> a\ ecrdcr vcrtoond in het CDA. 

le hebt dan een aldcling voor de mooie 

woorden en ideccn en ccn club die 

doorgaat met 'lmsincss as 

a\ met '>LILLe'> aan hct lcren ziJn. W1e 

niet hclder wect waarom het in onzc 

partij ten dicp-;tc gaat, vcrvalt in ecn 

-;pcurtocht naar hct vciligc midden. 111 

popu\i.,mc of 1n aanmoddcrcn. A\., J<: de 

kandidatcnlij'>l<:n van de Twccdc Kamer 

hekijkt dan ziJn zulke mcmcn door-

gaam nict populair hij de 

11511<71' Of zoa\., crgcn-; 111 

hct rapport -;taat een com

hinatie van idealisme en 

wclhcgrepen nationaal he

lang Richtinggcvcnd he

leid komt nooit voort uit 

de neiging tot pragmatis

m<:. Dat kun je goed zien 

aan de Hritsc conscrvatic

ven. Die willcn in de prak

ti'>che politick niet-; met 

nchnnggevcnde ideeen tc 

Een 'waarden'volle 
commiss1c die de voor'>lcl-

len voor kandidaatstclling 

doct. Wic tot icmand van samenleving is een 

antwoord op de 
de lange tcrn11jn i-. gchom

hardecrd pa'>l n1ct hiJ dc 

kortc termqn naar hct 

schqnt En tegcll)k<:rtl)d 

wordt in hct CDA crkcnd 

een -dimensionale 

geldmaatschappij 

van het hedendaags dat cr cenhcid Ill OCt zijn 

liberalisme. 
tu<.scn leer en Ieven~ lc 

dan ook 

maken hebhen en zijn dus doorgaan., 

aileen maar rcmmcr<,. Dic partij zal het 

niet in haar hoofd halen om in morclc 

zin een mctcrtje verdcr te springen dan 

men verwacht. Het gaat er bij het CDA 

nu om, niet a\ tc verhevcn tc doen, 

maar op ccn prakti'>chc manicr door 

pol1tiekc actic de ontwikke\ing van de 

<,amcnlcving te hdnvlocdcn op een 

door hct eigcn principiclc richtingge

vocl hcpaaldc wiJz<: De commi'>Sie

;\ndrieS'>cn zict dat ook. Ze onderkent 

dat de c.;an1cnlcving nict zon1aar vanuit 

de politick tc 'makcn' is, maar verwcrpt 

a\., zodanig hct idee van de maakhaar

hcid I en dan vanuit divcr<,e vcrantwoor

dcliJkhcdcn I nict. Nu komt het crop 

aan dat 111 her prakti<,che hclcid op elk 

nivcau de volk.,vcTtegcnwoordiger~ Ia

ten z1cn wat JC voor die C:DA-idcccn 

koopt. 

Hct ;.,loon van die brug, van vi~ic naar 

maatrcgel, dat i'> 11u Jlli'>t de kern en de 

kumt van princtpiclc pol1tiek BiJ kandi

daatstcllingcn zou JC cr vooral op moe

ten \etten ol kandidatcn dat kunncn ol 

moct lliCl vcr-

haasd ZIJ!l als de pcr<, of 

a is verwantc organi'>atic'> om wqzcn op 

vcr"chillcn tu-,'->en vi'-.ic en .,tcmgcdrag 

C:NV-voorzittcr Westcrlaken en 

Herman Wijffe\., wezen er tijdem de 

laat<,te CDA-Partijraad van I H novem

ber Jong'>tlcden op dat we on'> niet 

moeten ver<,chuilen achter de hrcdc 1·ug 

van Europa al" hct over de ceo-tax gJat 

Het rapport '>chrl)lt cbar heel pmitiel 

ovcr en dat moct de Kamerlract1c toch 

a\ hekend ZIJ!l gcwcc'>l. I lctzclldc gcldt 

voor de CDA-houding ten opz1chtc 

van de Europc'>c intcg1·atic. lk Icc'> in 

miJil krant dat de pro-Luropc'>c Renee 

van dcr Linden hct nogalmociliJk hcclt 

Ill c1gcn kring. Nog ccn poo-.Jc zo 

doorgaan en we zip1 wccr in dczclldc 

po-..itic al'-i ccn pZ!Jr jJar gclcdcn, tocn 

eveneem de hand met hepaaldc Lllt

gang-;punten al'>mede met de achtcrhan 

en de politieke wcrkcliJkhc1d zccr vcr

-,\apt wa-;_ In de parliJ wordt hc-,t gocd 

nJgcdacht, maar wJt koop JC daarvoor 

i11 de prakti)k~ Hoelang hcclt hct n1ct 

gcduurd voordat '1 ~ 1 ='-.Jmcn' g1ng 

doorwe1·kcn' Fr zip1 tekenen dat de 
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vcrkokering tu55en de CDA-er<; in de 

vcrtegenwoordigcndc orgoncn ot

necmt. Daar hcbben de partijlcdcn 

rccht up. l\lcn roept nict mccr regen cl

kaar 'muctcn we dan naar JOLI lui<;tc

ren'', alsol daar wat mi'> mcc zou zip1 

De vcrkukering tu<.<.en vcrtegenwoordi

gers en rapporten-'>chrijver'> client even

eens bccindigd tc zijn. Wij mcmcn van 

de politieke praktijk dienen on<; de <.lo

gan van de ingenicur cigen tc n1aken: 

'niet<; is prakti5cher dan cen gocdc 

theorie' 

Alvorens kriti5che kanttckeningen te 

zcttcn bij ccn rapport dat uitpuilt van 

de richtinggevcnde ideecn, (en zeit, 

van pakkcnde uit'>praken') moct de 

vraag \vat docn we ern1cc~·. min of 

mccr robuu<;t voorop worden ge<;tcld. 

AI, je lang met hct hijltje van de 'den

ker' hebt gehakt en vervolgens het pro

lijt daarvan al<; 'docner' hcbt ervarcn 

hen jc je helder hcwust dat die vraag 

voor het CDA de kernvraag is. 

Radicaler over de kwaliteit van 
de samenleving 
lk vind hct cen gocde greep van de 

commissie-Andricssen om het hegrip 

'kwaliteit van de samcnlcving' ccntraal 

te stcllen. Dat i-; precies wat de paar-;c 

coalitic in gevaar brengt De ge5el van 

de 24-uur<, economic, die 

Het zou goed zijn neerkomt op een soort cultu

rele moord van de zelfstandi

ge winkclier, maar hovendicn 

de gemcenschappclijke vnJe 

tijd alschalt, zal moeilijk te 

helen wonden achterlaten. lr 

zit ieh in van 'dezc door de 

christen-democratic gestem-

om de vaart er nu in 

te houden en nog 

andere moeilijke 

onderwerpen aan te 

snijden. pclde Nedcrland5e <;amenle

ving willcn we zo <;nel 

mogelijk vervangcn door cen huiten

land., model'. Vanuit mijn ervMing als 

Europarlemcntarier kan ik dat aileen 

maar al, ccn hlumkr van de eer<;te orde 

zien. lr hangt uiteraard een helchoel 

mce sanwn .. ~linachting voor onhctJal

dc vrijwillige 1nzet, minacht1ng voor 

gczinsopvocding, n1inachting voor 

non-prolitorgani'>atie'>, de kcrken voor

op' AI, het aan WiJer<; ligt houden we 

aileen het hetaald voctbal nog over. 

Omdat de maat5chappijvi'>ie van waar

uit dit <;oort helcid voortkomt zo evi

dent <;\ccht is moctcn we maar liever 

aile<; wat daarmcc samenhangt vermij

den. Du<; ook maar niets pmiticls zeg

gen (zoal' op pagina I) over indi

vidualisering icen wetcnschappeliJk on

hruikhaM hegrip overigcm), mondig

hcid en zellontplooiing. WiJ hcbben 

daar heel andere woordcn vuor die 

minder miwcrstanden of beleid.,toutcn 

uitlokkcn. In onze 5lroming '>preken we 

over 'respect voor de mem a is per<;oon' 

Dat hcclt mecr met verantwoordelijk

heden tc maken. Het suggcreert ook 

niet dat iederecn op elk tcrrein een gro

te monel moct kunnen opzetten. En een 

overmatige concentratic op het 'zeit' is 

psychologisch ook al niet zo gezond 

1\let dat soort modcwoorden muet 

mecr de draak worden gcstoken. 

l\1aar de ddiniering van 'kwaliteit' met 

name als 'waarden'volhcid is wcrkclijk 

een gouden grcep Dat snappcn wij 

christen-dcmocratcn direct: 'cen 'waar

den'volle samenleving' Dat is ict<; met 

dicpgang en icts waarin jc jc ten diepste 

veilig kan voelcn. Dat is ccn antwoord 

op de een-dimemionalc geldmaat

<,chappij van het hedcndaag'> lihcralis

mc. Het rapport 'Nieuwe wegen, Vil'>lc 

waardcn' vult vcrvolgcm de waarde van 

de vrijheid op ecn zeer hcrkcnbarc wij

ze in: "Ook de vrijhcid i'> normatieL zij 

hcnt'>t en i'> gcricht op de vervulling 

van men-;elijkc waardighcid" Dat is cen 

keiharde uit<;praak in de richting van de 

zecr beperktc I en <;ociaal hepcrkcnde I 



gedachte van de keuze- en gedragwrij

heid, zoals die in het VVD-hegin<;el

program voorkomt. Vrijheid lcidt voor 

om niet tot de 'toegedliJke <;amenlc

ving' f)at i-, in1n1er~ ecn 'waardcn'lozc 

en onharmhartige samenlcving. Die 

kJn niet zonder heel vccl politic, die de 

vcrantwoordell)kheid van de burger<> 

maar moct overncmen. Vandaar dat de 

VVD altijd zn hard om agenten roept 

De lihcralcn hchhen daamm ook gccn 

antwoord op de prohlcmen van hct 

drug'>hclcid Het CDA kan vanuit zijn 

nadruk op sociaal-thcrapcutischc actie 

komen tot cen comhinatie met een gc

zaghchhcnd overhcid'>optrcdcn regen 

de exce"en van het gedoogheleid I let 

is trouwen<; wei gehlekcn dat drugshe

<;~rijding nict aileen vanuit de aanhod

zijdc ( vcrvolging van produccntcn en 

handelaar<;) moct gcschieden, maar ook 

de vraag moct indammen. lndcrdaad, 

clat ta<;t de keuzevrijhcid van vnlwa<;<;en 

ihoczo 'volwa<;<;en'c) burger<> aan. Dati'> 

ee11 dilemma voor VVD en voor D66. 

Moderner over subsidiariteit 
Het rapport is een heetje conscrvatid 

1n de uitleg over het suhsidiariteitshe

gin<;el Dit heginsel <;tamt uit een pre

democrati'iche tijd. Voor die pcriode 

was het vooral ecn vcrdienstelijke richt

IIJn tegen de opstapeling van macht. 

Ook nu kunnen we die trek goed waar

dcren. 

lnmiddels hehhen echter aile hestuurs

niveau<> een directe band met de bur

ger<;. Voor elk nivcau worden verkie

zingen gehouden. lc kunt du<> niet mecr 

zeggen dat de laag<>te niveaus hct 

clicht'>l bij de burgers '>laan Dat i<> ook 

prakti<>ch gcen aantoonhaar verbancl. 

Wie daaraan toch hli1ft vasthouden 

komt in een onwezenlijke romantiek 

terecht. Voor een hcginselpartij is het 

hovend1cn n1et goed om de morelc 

('[)\! 12 (j') 

band die men'>en verhindt primair in de 

klcinc grocp ot de ha-.i'-lgrocp tc lcggcn. 

Die morelc hand wordt immers in de 

eer<;tc plaats hepaald door de overtui

glng die Je met clkaar deelt. 1\kt een 

ovcrtuigde Spaan<;e chri'>len-democraat 

hehhen we mecr gemeen dan met een 

geheide VVIYcr, ook al woont die 

naast me. Daarom is de kcrk misschicn 

mccr hockstcen van de samcnlcving 

clan hct gczin Fn voor de politicke 

he't'nvloeding "de partl) ccn mecr aan

gcwczcn adrc-, dan de huurtvcr-cnrg111g 

De schri1vers van het rapport hehhen 

op de valreep gezicn dat de parliJ als 

plattorm voor politieke menlllgwor

nling tc wcinig JZ!ll hod kwam I let 
laat<;te samenvattende hoofd,tuk hevat 

daarovcr nog hchartigcn<.,\vJardigc op

merkingen I let is aan het Wetemchap

peli)k lnstituut voor het CDA om dat 

nog cens wat verdcr uit te wcrken. Dit 

thema i<; immers ccn van de p1jnpunten 

van de huidige politieke cultuur 

Smaakt naar meer 
De commissie-Andnessen heelt de par

tij cen hclangriJke dien<;t heweze11 De 

wijzc waarop hete hangiJzcrs worden 

aangepakt IS tegell)k vcrtnssend en de

gclijk gcfundccrd Hct zou gocd ZIJn 

om de vaart cr nu in te houden en nog 

andere mocilijkc ondcrwcrpcn aan te 

'>llijclen Het C:DA heelt ruin1 voldoen

de in hui'> om op cen reeks van thema·, 

het voortouw in de polit1ekc disu1ss1e 

te nemcn Samen met een herkenhare 

uitvoering in de prakti<;che pol1t1ek 

kunncn clczc rc-..ultatcn van hcz11111ing 

hct vcrtrouwcn in onzc hcwcging docn 

tcrugkcrcn 
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