
Christen-democratische politici moeten bereid zijn hun politiek ter 

discussie te stellen en rekenschap af te leggen aan de kiezer. In het 

spanningsveld tussen verschillende belangen speelt er in de nabije 

toekomst een viertal issues: de spanning tussen milieu en econo

mie, tussen solidariteit met anderen en onze eigen welvaart, tussen 

normen en waarden en een geseculariseerde wereld, en tussen een 

besturende overheid en een verantwoordelijke maatschappij. 

W
anneer ik dit schrijt i'> 

jui'>t het weekend af~ 

gc.;;lotcn waarin, op 

Partijraad en Congrcs, 

onder andere het nieuwe Programma 

van Uitgang<,punten is vastgesteld. 

Daarmec hernieuwen we onze orienta~ 

tic op de tockornsl. Dit gcgcvcn en het 

moment van hct opstellen van vcrkie~ 

zingsprogramma's en kandidatcnlijstcn. 

waarin we nu vcrkeren, hrcngt mij tot 

de volgendc op de toekomst gcrichte 

ovcrwcgingcn. Het is vaak niet gemak~ 

kciiJk om in ecn tamelijk hectische tijd, 

zowcl in politick als partijbestuurlijk 

opzicht, steeds weer terug te gaan naar 

onzc wortck Tcrug tc gaan naar de in~ 

spiratie van ons handelen in het politic~ 

kc werk. F.chtcr voor politick actieven, 

zckcr die van ons, is dat een absolute 

must. Wij ontlencn die in'>piratie aan 

het F.vangelie en we willen dat ook uit~ 

dragen. Hct Program van Uitgangs~ 

punten gedt politick vorm aan die in~ 

'>piratic. 1\laar daarrncc is nict allcs gc~ 

zegd Het Evangelie en ook het 

Program van Uitgangspunten zijn geen 

politiekc kookbockcn die exact aangc~ 

vcn hoc ccn christcn~dcmocratisch po~ 

liticus in een gegeven situatie client te 

handelen. Ook politici van andere sig~ 

natuur kunnen tot dczelfdc oplossingcn 

komcn als christen~dcmocratcn. De sc~ 

lectic van gcldigc argumcntcn en de 

weging daarvan zal weliswaar in een 

aantal gevallcn anders zijn, maar aan de 
besluiten op zich zelf zal 

niet zo vaak de christen~de~ 

mocraat onderscheiden 

kunnen worden van politici 

van andere huize. De chris~ 

ten~democraat is vooral 

herkcnbaar aan de wijzc 

waarop hij in de politiek 

<,taat. Hij is cr van over~ 

tuigd dat politick dienen is. 

1\tet open hart en geest. 

llcreid te luisteren. Altijd 

op wcg en op zoek naar 

hoc het beter kan. Dit be~ 
Dr. JPR..i\1 uan Laarhoven 

tekent geenszins dat christen~democra~ 

tische politici niel duidelijk zijn en 

moctcn zijn ot dat men lichtvaardig 

van een eenmaal gekozen lijn at kan 
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I' u... wijken. 

Het betekent wei immer bcrcid zijn on

ze politick ter discussic tc stellcn, om 

rekenschap af tc lcggen aan de kiezer, 

maar ook om zich kwetshaar op te stel

lcn in de bereidheid zich te Iaten over

tuigen dar betcr, soms (vaakcl mogelijk 

is. In de partij zou bij de selectie van 

kandidatcn met name met deze attitude 

rckcning gchouden moeten worden. 

Vanuit een houding van: "samen zoe

kend op weg" en met het Program van 

Uitgangspunten maakt her C:DA keu

zes, naar beste vermogen. Maar het op

timale is zelden mogclijk. Mecstal moet 

zodanig gckozcn worden dat niet aan 

aile ovcrwegingen of helangen recht 

kan worden gedaan. In dit '>pannings

vcld liggen ook de politieke issues van 

de nabije toekomst. lk neem de vrijhcid 

cr U enkclc te nocmen. Ecn persoonlij

ke selectic. 

Spanningsvelden 
A1ilieu 01 eco1wmie 
Wij gaan uit van ccn duurzame econo

mische groei in een ecologi'>ch vcrant

woordc markteconomie. 

Wij kiezen ook voor her handhaven, zo 

mogelijk verbetcrcn, van het 

Als CDA-ers natuurlijk leelmilieu. Maar 

moeten we immer 
bereid zijn onze 

politiek ter discussie 
te stellen. 

war betekcnen deze fraaic 

uitgang<,punten:c Zip1 wij 

wcrkclijk in staat ze tc vena

len in concrete politieke keu

zes7 Hoc kunncn wij keuzes 

voor het leefmilieu paren aan 

keuzes voor duurzame economische 

groei. Worden wij door de structuur 

van onze eigen samenleving en door de 

gccuropeanisccrde en geglobali'>eerde 

economie niet gewoon gcdwongen om 

eerst voor economische groei te kiezen 

en daarna uit aile macht tc probercn 

het milieu er biJ te trekken. We kiezen 

voor hovcngrondse aanleg van de 

Betuwelijn terwijl hclder is dat de kwa

liteil van het lcefmilieu van memen in 

de omgeving van die spoorlijn er onder 

zal lijden. Hebben we uit economisch 

pcrspectief wei de vrijheid om te kiezen 

voor een twee maal zo grotc investe

ring voor ondergrondse aanleg on1 de 

kwalitcil van het leefmilieu te handha

ven~ lk denk het niet. Toch kunnen we 

aileen op een dergelijke wijze recht 

doen aan bcidc gcnocmdc uitgangspun

ten. Hoc gaan we om mel het meslpro

blecm waar de cconomischc belangen 

van de agrariscbe stand lijnrecht staan 

tegenover de belangen van het milieu 

voor zovelen' lk heb eerder betoogd 

tC:D Verkenningen 5, 1992) dat we in 

on-; Progrurn van Uitgangspuntcn de 

keuze voor het milieu weliswaar hcldcr 

uitsprcken, maar dat we er nog niel in 

slagen deze kcuze op een heldere en 

praktische wijze in belcidskcuzcs te 

vertalen. Deze spanning moetcn we in 

de komendc Jar-en oplossen 

So/idoriteit Cl1 IPeiPaort 

De laatstc paar jaren is op de parlijra

den en recentelijk ook op het Congrcs 

de ontwikkeling<,<,amcnwerking, de in

ternationale hulpverlening en de inter

nationale publickc gerechtighcid 

prominent aan de ordc gewee'>t. De 

boodschap die steeds weer en steeds 

duidelijker door de partij wcrd uitge

zonden i'> cr ecn van hlijvcnde solidari

leit met de arme en economisch 

onderontwikkeldc Ianden. De discus

'>ies over getallcn en codes zoals ()f)% 

1.5%, NNI, BNP. ODA-norm zouden 

we achtcr ons moeten Iaten. Waar het 

primair om gaat is hct ot we hlijvend de 

kcuze voor de armsle Ianden willen ma

ken. ondanks het gegeven dat we er 

hier zclf (cen ictsepietsjel minder om 

zullen mocten docn. Niet om aan ecn 

streefcijfer te voldoen maar omdat het 

(I) v () '!l 



onze overtu1ging en onze christelijke 

plichr i'>. Waar her ook 0111 gaal is of de 

eutorie van het verdwijnen van hct 

Uzercn Cordijn en de daarv6or beleef

dc solidariteit met de vrijheid.,strijd re

gen het communisme in hct begin van 

gaan we om met de problematiek van 

her Ieven in een multiculturelc samenlc

ving? Als we op morele gronden onze 

burgers aansprekcn om gastvrij en tole

rant te zijn, hebhen we dan ook het lef 

om in onze politieke, sociaal-economi

dir decennium, ook ovcr

gaat in echte solidariteit. 

Solidariteit die ons ook 

iets kost, als het kan om 

mccr rcdencn dan 0111 on-

De belangrijkste 
opgave waar het 

CDA voor staat is 

sche kcuzes voor gastvrij

heid en tolerantie te 

kiezcn. Doen we dat niet, 

dan blijft het bestrijden 

van nationalism<: een pre

tentieloze strijd Hct 

CDA moet in de komende 

jaren, desnoods tegen de 

zc cigcn toekom<,tige 

marktcn 111 Clost- en 

Midden-Europa veilig te 

het veranderen van 
de stijl van het 

politieke bedrijf. 

stcllcn. Waar hct ook om gaat is ot de 

ga<,tvrijhcid voor memen die onthecmd 

zijn vanwcgc de situatie in hun eigcn 

land oprccht hlijkt tc zijn, ook in voor 

ons zeit economisch mocilijkc ti)den. 

lchter, van hinncnuit gevoelde en naar 

buiten toe verwezenlijkte, internationa-

lc publiekc gcrcchtighcid is ccn toet'>

stecn voor de wijzc waarop wij onzc 

uitgangspuntcn en kernbegrippen <,eri

cus nemen, i' een maat voor <,olidari

teit. 

NonHm/waarde11 e11 secularisalle 

In de zich <,teed, verder seculariscrende 

wcreld hebhcn wij ons sinds hct be

<,taan van hct C:DA en daarvoor stcrk 

gcmaakt om de discussie over normen 

en waarden actueel en lcvend te hou

dcn. Vaak tegcn de (ogenschijnlijke) 

meerdcrhcid van de publieke opinic in 

hcbhcn we heginselen als 'eerbied voor 

hct Ieven' en 'iedcre mem telt' hong 

prnhcren tc houden. Wie goed kijkt en 

luistert zict dat vele memen, inclusid 

die uit de ctnische minderhedcn, in dit 

opzicht kiJkcn naar het CDA en vcr

wachtcn dat wij die discussie blijven 

vocden en blijv('n aanzetten. Het gaat 

daarhiJ nict aileen om de bekende me

disch-ethische onderwerpcn. Ook om 

andere lastigc vraagpunten als: hoe 

stroom 111, de discussie over normcn en 

waarden en daarmee het bewustzijn 

daarvan blijven vocrcn. 

Flestum1de ouerheid en Pmmlwoordelijke 

mcwlschaP{JiJ 

De belangrijkste opgave waar het C:DA 

de komende periode, wellicht het ko

mend decennium, voor staat i' het ver

andercn van de stijl van besturen, van 

de <,tijl van het politicke bedrijl. Hct 

brcngen van de politick dichtbij men

sen aileen i'> niet voldoende, hct den

ken en discussieren over en het 

vormgeven aan een overhcid van en 

met de burgers hoort daar ook hij. 

J)aarvoor zijn twee hoofdredenen aan 

tc gcvcn. Op de cerste plaats is politiek 

dienen, de politiek is er voor de samen

lcving en niet andersom. In de samenle

ving bestaan wisselende beelden over 

de politick en de ovcrheid, die varieren 

van ronduit negatief tot gematigd posi

ticf. llcelden als "ze doen maar" en "ze 

nemen beslissingen waar niemand op 

zit te wachtcn" lopcn niet noodzakelij

kcrwijs volledig in de pa<, met de wer

kelijkhcid, maar ze bestaan zeker wei 

Politici die naast vergadcren in Den 

Haag hct land in gaan, contactcn heb

ben met burgers, groeperingen, verban

den enz. die nevenactiviteiten hebben 
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op andere plaatsen in de samenleving, 

weten wat er lecft. Zij kunnen of hun 

beleid daaraan aanpassen of uitleggen 

waarom het toch anders moet dan de 

burger, de groep vindt. F.en overheid 

die werkt vanuit een overtuiging dat 

het belang van de maatschappij en de 

burger eerst komt en dat zij derhalve er 

primair is om te dienen en niet om re

gels en wetten te handhaven crecert 

daardoor meer draagvlak voor, voor die 

maatschappij moeilijk aanvaardbare, 

heslissingen. Ten tweede hehoren men

sen, vanuit een christelijke levenshou

ding bezien, zelf verantwoordelijkheid 

te dragen en daarhij past een terughou

dende overheid. Mcnsen hebben talen

ten, ze kunnen wat; mensen hehhen 

een mening. Naar mijn overtuiging zijn 

we niet aileen hier op aarde gezet om 

voor onszelf tc zorgen. Daar waar jc 

kunt moet je verantwoordelijkheid ne

men en je steentje hijdragen om deze 

wereld zo mogelijk tot een betere te 

maken. Daarin past een overheid die 

zich terughoudend op<,telt. Naast deze 

principiele stellingname is het ook zo 

dat beslissingen meestal het best gena

men kunnen worden zo dicht mogelijk 

hij hen die de beslissing aangaat. 

lletrokken mensen, als groep of indivi

dueel hebben over het algemeen een 

veel beter inzicht in de te regelen pro

blematiek dan instanties die op afstand 

meekijken zoals over het algemeen de 

overheid doet. Er is nergens een recept 

te vinden om vorm te geven aan een 

nieuwe bestuurlijke '>tijl l'vlaar het he

werkstelligen van een cultuurverande

ring bij politici en overheid moet cen 

partij die tot nu toe de grootste is in dit 

land, en dat bij de komende verkiezin

gen ook zal blijven, tot haar plicht re

kenen. Het pogen, het "samen zoekend 

op weg" zijn, is ook in dit schier onhan

delhare vraagstuk ons christen-demo-

cratisch antwoord. 

Geacht partijbestuur, U hecft gelezen 

wat ik denk over enkele kenmerken van 

het politiek werk in een christen-demo

cratische partij. De genocmde punten 

motiveren mij om vol overtuiging in 

onze partij acticf te zijn. Daarnaast heb 

ik U een korte bloemlezing gegeven 

over een paar punten die niet nieuw 

zijn, maar naar mijn mening wei cen 

belangrijkc plaats op de politicke 

agenda van de komcnde jaren moeten 

krijgcn. Het zou mij intercsscren Uw 

visie op het een en ander eens te ver

nemen. 
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