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Het CDA heeft de boodschap en de mensen. De christen-democra

tische waarden en normen Ieven in de harten van veel meer mensen 

dan er zondags naar de kerk gaan. Ook daar ligt onze toekomst, in 

het feit dat elke Nederlander met een hart een potentiele CDA-

stemmer is. Christen-democratie is dus geen monumentenzorg. 

L
uistcrcnd naar de lezingen op 

dit symposium is voor mij her

bcvestigd dat christen-demo

cratic als beweging tockomst 

heeft Daarachtcr hoort natuurlijk de 

vraag gesteld te worden naar het CDA 

als partij van de toekomst. Het CDA is 

immers ecn belangrijke 'dragcr' van 

de chri'>tcn-democratische 

bcweging. Hoc moct het 

CDA, als politickc partij, 

zich op die toekomst voor

bereiden. lmmcrs, chris

ten-dcmocratie is gccn 

monumentenzorg. 

lk zct mijn beeld in grove 

schctsen neer Eerst icts 

over de inhoud, daarna iets 

over de vorm. 

onze taak als christen-democratcn hcl

dcr zicn: het oprichtcn van tekenen van 

hct komende Koninkrijk Cods. De be

loftc die daarin verscholcn ligt maakt 

de christcn-dcmocratie unick. Onzc 

taak moeten wij verrichten in de tijd 

waarin we geplaatst zijn. Wij mogen 

ons daarbij niet afsluiten voor nieuwe 

ontwikkelingcn, maar er in 

positicve zin mcc omgaan. 

Diverse sprckcrs hcbben 

dit gisteren bcklcmtoond. 

Mgr Bar zci hct treffend 

nieuwe dingen moct jc 

ontvangen als ccn ge

'>chenk, jc moet er aileen 

mcc omgaan naar Cods 

bcdoeling. In die bcnade

ring past geen ncgatief 

mcnsbeeld. De mens moet 

De inhoud van de 
christen-democratie 

JH Helgers dczc uitdaging oppakken 

lk was gisteren hlij tc zicn dat er geen 

vcrschil van mening was over de ideo

logischc basis van hct CDA: het evan

gelie als inspiraticbron voor politick 

handclcn. Zeker in dczc tijd, waarin we 

nogal ccns ten prooi vallen aan cultuur

pessimismc, is hct van belang dat we 

Er past ook geen individualistisch 

mensbeeld in. Ecn mens kan pas mens 

zijn in zijn relatic tot anderen. Daarrncc 

is de mens hct vcrtrckpunt in de poli

tiek en niet hct ei ndpunt 

Samen en samenlcven zijn chri'>lcn

democratische begrippcn bij uitstek. 



De Sak'>i'>che mini-;ter van Binnen

landse Zakcn Eggert hedt helder de 

;.;panning aangegcvcn waarin de over

heid zich bevindt in relatic tot haar 

burger~: die tu~-;cn ovcrvragen en on

dervragen. Overvragen leidt tot een 

onvollcdigc rol van de overheid al'> 

<;child voor de zwakkerc, ondervragen 

doct geen recht aan invulling van de ei

gen verantwoordelijkheid 

tor van de samenleving, niet her stuur. 

De twccde opmerking hecft een inter

nationalc dimemie. Fr is gecomtateerd 

dat cr op 5ommige gebieden '>prake is 

van te weinig ovcrheid. Dcnk aan het 

uitblijvcn van internationale milieuaf

spraken, handelsakkoordcn en bestrij

ding van criminalitcit. 

Ecn andcr kenrnerk van de chri<;ten-de

mocratie i'> dat van hct 

l'rokw>r KLing sprak daar

biJ over bet lcit dat wij 
Het lijkt of het 

transnationalc. Nict voor 

niets hcelt dit '>ymposium 

een internationaal karak

tcr. De eenwording van 

Europa is voor een groot 

dec! het werk gewecst van 

christen-democraten en 

nog steeds spelcn zij een 

bclangrijke rol bii het 

vormgeven van de toe

komst van Europa Wij al

len wcten hoc belangrijk 

dit streven i5 voor zowcl 

de Ianden van 1\liddcn- en 

Oost-Furopa als ons eigen 

land. De langdurige perio

nict aileen moeten praten dogma van de 
over men<;enrechtcn, maar 

maakbare 
ook over 'mcn5enplichten' 

l'articipatic in de samenle samenleving van de 
ving is hct kunnen dragcn 

van eigen vcrantwoordc
jaren zeventig in de 

lijkhcid van memen, of jaren negentig is 
zoal5 hans AndricS5en zei, 

"Laat mcnscn participeren, 
ingeruild voor het 

gcd menscn de kans om 

verantwoordclijkheid voor 

dogma van een 

zichzclf en voor andcrcn 
zichzelf makende 

tc dragcn'' Vanuit dat gc maatschappij. 
zicht5punt is hct voor 

christcn-democraten onvertccrbaar dar 

nog zovecl mcnscn ma5saal worden 

buitengesloten Let wei, ook als we de 

memen die worden buitengesloten af

kopcn met hoge uitkeringen. 

Zowcl onder- als overvragen leidt in de 

uiterstc conscquentie tot gcbrek aan 

respect voor de memelijke waardig

heid. Hct lijkt of het dogma van de 

maakbare samenlcving van de jaren ze

ventig in de jarcn negentig ingeruild is 

voor het dogma van een zichzelt ma

kende maatschappij, met een neutrale 

overhcid, die zich terugtrekt uit die 

maat,chappij In dat verband zijn twec 

opmerkingen van bclang, in de eerste 

plaats dat de vrije markt geen doel maar 

middcl is. Ook econornie mag gcnor

rnc"crd worden, de economic is de mo-

de van vrede - de atgclopen weken is 

hierover vee! gesprokcn die wiJ mo

gen beleven is grotendccl'> te danken 

aan Europese en Atlanli5che samenwer

king. Uitbouw van die samenwerking i'> 

cs<,entieel voor bchoud van die vrede. 

De vorm van de christen
democratie 
Politieke partijcn zijn onmi5bare instru

menten in de vormgeving van politieke 

idealen. Ze verzorgen de werving, op

leiding en selectie van politieke be

stuurders. Ze zorgen voor de politieke 

discussics en standpuntbepalingen. De 

grote partijen zijn bovendien de enige 

nog be<;taande platforms waar integrale 

belangenafweging plaatsvindt' Zeker 

het CDA wil gccn partij zijn die aileen 

dcelbclangm afweegt. Jc eigcn bclang 
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is oak het belang van de ander en het 

bclang van de ander is ook jouw be lang 

De visie op mens en maatschappij is bc

palend voor de keuzen die we maken. 

Soms lijkt het wei of er sprakc is van 

een nieuwe vcrzuiling. Een verzuiling 

dit kecr langs de lijnen van zogcnaamde 

'onc-issue-bewegingen'. Er is ecn mi

lieuzuil, een hoercnzuil, een werkgever

szuil, ecn ouderenzuil. Ook in de 

politiek vind je dit verschijnsel van een

zijdige belangenpartijen intussen terug. 

Dcnk aan de opkomst van de ouderen

partijen. lntegrale afweging van a! die 

verschillende deelbelangen vindt aileen 

nog plaats in de grote politicke parti)en. 

Voorlopig client zich voor dit onmis

haar proces geen alternatid platform 

aan. Wij zullen du-, nog wei een tijdje te 

maken hlijvcn hehbcn met bet vcr

schijn<,e] politieke partijen Celukkig 

Een politieke partij 

moet haar leden 

waar voor het geld 

bieden. En die waar 

Maar ecn politieke partij 

moet wei een aantal ei"n 

aan zichzclt durven stellen. 

De volgende zou ik voor hct 

CDA willen tormuleren. 

Hct C:DA moct zich niet 

neerlcggen hij de ontwikke

ling naar een kaderpartij. De 

vier grootstc politieke partij

en tellcn samen rond de 

is: de kans om mee 

te beslissen en te 

bouwen aan onze 
230000 lcden. Daarvan 

samenleving. neemt aileen het C:DA er a! 

I()() 000 voor zijn rckening 

Dat was in 198 I ovcrigens nog zo'n 

380.000 !eden. l'olitiek mag geen kwes

tie van cen piepkleine groep gc'i'nteres

seerden ot professionals worden. lr 

mag geen politieke oligarchic ontstaan, 

waarhij I')(, van de bevolking de poli

ticke lijn bepaalt 

Het is daarom tijd voor een nicuw 

maatschappelijk engagement waarhij 

mensen zich opnieuw hetrokken weten 

bij politiekc besluitvorming 

De tijd van politieke partijen als massa

beweging mag dan misschien voorbij 

zijn: het alternatief van aileen een pro

kssioneel apparaat dat via marktonder

zoek zijn politieke boodschap bepaalt, 

is cen nachtmerriescenario. 

Politieke partijen moeten communice

ren met de samenlcving. Daar midden

in staan. Dat bctekent dat ze veelleden 

moeten hebben en gebruiken Wij 

moeten ons atvragen hoe we onze !e
den \vaar voor hun contrihutiegeld' 

kunnen geven. Waarom hcbben de 

ANWH en de vakhonden wei vee! lc

den en de politiekc partijen niet~ Llit 

lcdenonderzoek blijkt dat menscn lid 

worden van een politieke parti) als het 

CDA uit twee motievcn: herkenning in 

de identiteit en uitgangspunten en de 

wens mee te kunnen bouwen en be,]is

sen in de <,amenleving. Een politieke 

partij moet dus het instrument zip1 om 

aan die \Vcn~:~en uitvocring te gevcn. 

Anders dus dan achtmaal per jaar een 

krantjc thuis en twee keer per jaar een 

suflc vergadering over h"tuurderspro

hlemen in een onhegriJpeliJk jargon in 

ccn rokcrig zaaltje. In ons rapport 

'Herkenbaar en slagvaardig' doen we 

aanbevelingen om de betrokkenhcid 

van onze individuelc !eden te kunncn 

verbetercn. Onder meer door de mogc

lijkheid van een ledenraadpleging tc 

onderzoeken. Voor ecn vakhond-;lid 

geldt immers ook: ook a! hen je nooit 

acticl, je houdt er toch alti)d een soort 

rechtsbijstandverzekering aan over 

voor als het echt nodig is. Op een 

ANW!l-vergadenng ben ik nog nooit 

gewecst, maar ik betaal wei contributie. 

lk rijd in een nude auto en de wegen

wacht heb ik dit Jaar a! twee kecr nodig 

gehad Een politieke partij moet haar 

lcdcn dus waar voor het contributiegeld 



hieden. En die waar is: de kan<, om mee 

te bc,li'>'>Cn en te bouwen aan onze sa

nlenleving. 

Celukkig hccft het CDA deze mensen 

in huis' Hct CDA heeft goud in han-

den. Deze dagcn i'> gehle

De organ i r.;a tic~ tructuu r 

een politickc partij 
Het CDA heeft 

kcn dat we de hood,chap 

hebben en de mensen. 

We hebhen gi'>tcrcn en 

van 

moet dat mogclijk makcn. 

Nogmaal'> vandaar de 

goud in handen. 

voor<;tellen tot een ledenraadpleging en 

versterking van de pmitie van hct 

C:DA-Congres CDA-Icden willcn di-

recter kunnen meepraten. 

FVP-voorzittcr t•dartcns sprak gisteren 

over loopbruggen tu-.scn kiczer en poli

tick. Daar ben ik hct voluit mec CCIK 

Aileen moetcn hct voor ons C:DA geen 

loophruggcn z1jn, maar ccn Van 

Bricnenoordhrug' 

Vcrdcr moet ecn politieke partij in sti,l 

en presentatic hcgrijpelijk zijn Natuur

lijk doct het ccn politicu-. pijn als hij in 

een llits van twec minutcn het pro

hlcem van de orgaandonatie moet uit

lcggen. Fen vraag<;tuk immers vol van 

nuanceringcn. In onze tijd van nla~r.;a

media cchtcr hijna onvcrmijdclijk 

[\ 1aar ook een gcnuancecrd standpunt 

kan duideli1k zip1. Een gocd compromi-; 

hij de oplos-.ing van moeii!Jke proble

men hctekent IC eigcn principes niet 

verloochenen en tcgeli1kertijd de ander 

in zijn waarde te Iaten. 

l'oliriek wordt uitgcvoerd door hcrkcn

harc mcn-.en. Als de partil opdracht 

gcdt tot vernicuwing, tot herstel van 

vcrtrouwcn en rcvitalisatie, dan kent 

dat vcrschillende dimcnsies. Hezinning 

op de inhoud van de hoodschap, de 

partijorganisatie, de parti1cultuur en -

'>lij I. part11vcrtegcnwoordiger'>. Ovcral. 

~iet aileen lamkl!Jke volksvertegen

\Voordigcrr.; n1at1r ook provincialc en ge

mecnteli,ke vertegcnwoordiger-.. Nict 

aileen volksvcrtegenwoordigers maar 

ook part11bcstuurders. 

vandaag gecomtateerd dat 

christcn-democratische waarden en 

normen in de harten Ieven van vee! 

meer memen dan cr zondags naar de 

kerk gaan. 

Ook daar ligt onze toekomst, in het teit 

dat elke Nedcrlander met een hart een 

potcnticlc C:DA--,temmcr is. 

JH I {ei_,Jers is uoorziller V!lll /Jet CDA 
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