
Voor de komende regeerperiode is de grote vraag of in Nederland 

het recht van de sterkste gaat gelden of dat het CDA in samenwer

king met andere partijen kans ziet op tal van terreinen schild voor 

de zwakken te zijn. 

D 
e overhe1d als d1enaresse 

Cod<, ' - over deze he 

woordmgen 1n hct oudc en 

ook weer 1n het n1euwe 

(antwerp) Program van Uitgangspun

tcn was in ems Haagse Vrouwenheraad 

nogal wat discussie. Een aantal aanwc

zigen vond de term tc ouderwets voor 

deze tijd. Jongeren kunnen zich hierbij 

niets voorstcllen, vond 

men. Het past inderdaad 

niet erg bij de turho-taal 

van vandaag. Toch hoop 

ik, en daar heb ik ook 

voor geplcit, dat, zo niet 

de term dan wei de ge

dachte erachter gehand

haafd blijft in ons 

Program van Uitgangs

punten. 

voor de onmondigen en indicn nodig 

het voor hen opnemen tegen de mon

digen. Ze is scbild voor de zwakke. 

'Dienaressc Cods' en 'schild voor de 

zwakke' zijn voor mij de lijnen van de 

llijbel naar de politick. lk voel mij thuis 

bij het CDA omdat het die lijnen dui

delijk trekt. En ook al zijn christen-de

mocraten zecr kilbare mensen, we 

kunnen elkaar op dit idee

le uitgangspunt aanspre

ken. 

De bijbelse notic dat de 

overheid niet de laatstc of 

hoogste autoriteit is, vind 
H C de Polls-de Jo11ge 

Dat CDA-politici een 

dienende taak hebben 

zou ook in het gedrag tot 

uitdrukking moeten ko

mcn. Het is vccl ge

vraagd, maar CDA-poli

tici moeten authentiek en 

integer zijn. De burger 

moet het gevoel krijgen: 

hicr is icmand aan wie 

ons wei en wee ter harte 

ik van wezenlijk belang De overheid 

als openbaar lichaam is verantwoording 

verschuldigd aan die hogere autoriteit 

Cod. En de overheid i<> cr niet voor 

zichzelf, zc is dienaresse. Ze heeft een 

dienendc functie. Zij moet ervoor zor

gen dat de zwakkcn beschermd worden 

en, indien nodig, voor hen partij kiezen 

tegen de stcrken. Zij moet de stem zijn 
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gaat, een bevlogen man of vrouw die 

met toewijding zijn wcrk doet, die nict 

uit is op macht of privileges, die niet 

zijn (CDA)-meerderen naar de ogen 

kijkt uit angst zijn positie tc vcrliezen. 

Niets verwijdert de burger mccr van de 

politick dan machts'>pelletjes, vricndjes

politiek, het getouwtrek om baantjes en 

het gekissebis over puntcn en komma's. 



Calculerende burgers lijk te zijn De goeden zouden spoedig 

Er wordt met recht geklaagd over de gedemotivcerd raken, omdat 'de andc-

calculerende burger Hoc kan ecn cal- ren het ook nict doen' Voor die ande-

culcrendc burger een betrokken burger rcn zouden er sanctie'> mocten zijn. 

wordcnc Hoc de verantwoordelijkhcid Omdat de politie het te druk hccft, kan 

die mensen is afgenomcn, hen weer te- hiervoor evcntueel ook de vrijwillige 

rug tc gevenc Daartoe kunnen aileen politic worden ingeschakeld. 

politici inspireren die zelf in het geheel Dit eenvoudige voorbeeld is overigens 

niet calculerend zijn. symptomati'>ch voor andere terreinen. 

Als twee grote kwestie'>, die aileen op- De politick vcrliest de mcdewcrking 

gelmt kunncn worden door een goed van de goedwillende burgers, omdat 'de 

<>amcnspel tussen politick en burger, zie andercn hct ook nict doen'. En die an-

ik de veiligheid en het milieu. llcide za- deren worden niet gepakt Dit geldt 

ken hangcn heel nauw sa- ----------- voor het helc grijze en 
De politiek moet 

men, omdat voor bcide de zwarte circuit. Als min of 
betrokkenheid van de bur- het opnemen voor 
ger van wczcnlijk belang 

is. lk geloof ook zeker dat 

ccn vcrvuilde omgeving 

onveiliger is dan ccn om-

de goedwillende 
mccr wordt gcaccepteerd 

dat natuurlijk gccn mcm 

meer zijn huis 'wit' kan of 

zallaten <>childcrcn, en dat 

kleine zeltstandigen aileen 

kunnen ovcrlcvcn als ze geving waar uit alles de 

betrokken eerlijke 
burger tegen de 

calculerende slimme 
rakker 

zorg voor het milieu 

spreckt. Van onverschillighcid 

agrcssie is maar een kleine <,tap. 

naar 

Tot nu toe is hct de politick nog niet 

gelukt de burger mecr te betrekken bij 

zijn eigen omgcving. Hondepoep en 

zwerfvuil zijn dagelijb terugkcrende 

crgernissen (Toen ik kortgeleden door 

Cent liep, vic] hct me op dat her er zo 

schoon was. Zouden Vlamingen zich 

meer verantwoordelijk voelen voor hun 

omgevingc) Waarom zouden menscn 

niet weer hun eigen stoep kunnen 

schoonmaken' Waarom zijn er in de 

uitge<,trcktc Koninklijke Domeincn bij 

Apcldoorn kleine gchicdjes waar bon

den hun behoelten mogcn doen, en 

waarom mogen ze ongestraft idit laat

ste slaat op de hazen I aile Haagse sloe

pen als opcnbaar toilet gebruiken? Toen 

ik laatst met cen klas kinderen van 

school naar de bibliotheek liep, mocs

tcn we in 'slalom' om de pocp hccn. 

Natuurlijk is het niet voldocnde aileen 

burgers tc vragen meer verantwoorde-

~- ---------------

niet alles aan de belasting 

opgcven ot als zc allerlei mazen in de 

belastingwet vinden, dan worden de 

goeden zeer benadccld. 

Een illustratie: lk ken iemand die een 

ambacht uitoefent en daarmcc zijn gc

zin moct onderhouden. Hij is een inte

ger mens, die weigert zwart werk te 

lcveren. Daardoor loopt hij klanten 

mis. 13ovendien geeft hij al zijn inkom

sten op aan de hclastingcn. Soms hedt 

hij weinig inkomsten, maar als hct een 

kecr goed gaat moet hij zoveel afdra

gcn dat hij zich afvraagt waar hij zo 

hard voor gewcrkt hcelt. Hij komt niet 

vcrder dan een minimumloon, kan nict 

sparcn voor bijvoorbeeld de '>ludic van 

zijn kindcrcn ol voor zijn oude dag Hij 

bcgint zich een zonderling te voclen. 

Zo'n bevlogen, creatid ambachtsman 

dreigt gcdcmotivcerd te raken. 

Eerlijkheid wordt gcstralt. 

De politick moct in haar eigen regels 

gcloven, of anders moet zc die vcran

dercn. Ecn variatie op 'schild voor de 
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zwakkc' hier moet de politiek hct op

nemcn voor de goedwillende betrokken 

eerlijke burger regen de calculerende 

slimme rakker. 

Dit i<, een vraag voor de komende re

geerperiode gaat in Nederland het 

recht van de sterkste gelden of ziet het 

CDA in samenwerking met andere par

tijcn kans een schild voor de zwakken 

tc zijnc 

Dit strekt zich uit op vele terreinen: het 

ongeboren Ieven en het Ieven dat aan 

het eind is. vcrstandelijk of anderszins 

gchandicapten. Zoal<, Yvonne 

Timmennan-Buck onlangs in CD/Actu

ecl zci 'De overheid al<, schild voor de 

zwakkc moet voorkomen dat zieken en 

gehandicapten als tweederangsburgcrs 

worden beschouwd.' 

Brede volkspartij 
He halve de grond·dag, en het feit dat we 

clkaar kunnen aanspreken op onze ge

zamcnlijke inspiraticbron de llijbel, 

vind ik de mcest wervende eigenschap 

van het CDA dat het een bredc volks-

partij ts. 

Tcgclijkcrtijd ligt hier ook mijn zorg. 

Want: blijven we wei zo'n bredc volks

partij" Zqn we niet op weg een klcine

rc elitaire kaderpartij te worden? 

Er zijn verschillcndc redenen voor de 

daling van het lcdental. Er is het na

tuurliJk vcrloop. h is ook het verloop 

al<, het gcvolg van de verhoging van de 

contributie. Dit is trouwens een gevaar

lijkc ncergaande spiraal: omdat het le

dental daaldc mocst de contnbutie 

omhoog en daardoor daaldc het !eden

tal weer. Cevaarlijk voor een volkspar

tiJ' 

lk dacht dat er ook nog een andere rc

dcn is: onze ledenzorg laat te wenscn 

over. Om te bezuinigen is onze leden

administratie uitbesteed. Dit is de lc

denzorg niet ten goede gekomen. 
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Tcrwijl ik er helemaal geen onderzoek 

naar gedaan heb, zijn mij tal van voor

beelden van onzorgvuldigheid ter ore 

gekomen. 

Waar lcggen we als partij onze priori

teiten? We hebben een hoofdkantoor 

met tal van hooggekwalificcerde krach

ten die zeer goed werk lcveren, rappor

ten schrijven, tijdschriften uitbrengen. 

Maar als onze partij door een te grote 

terugloop in ledental atkalft, !open we 

het gevaar een partij met een water

hoofd te worden. 

We zouden ledenzorg (en daar l10ort 

de administratie bij) net zo serieus 

moeten nemen als het schrijven van 

rapporten of het bedenken van beleid. 

De sterke kant van onze partij vind ik 

de breedte. De dingen worden niet be

dacht door enkelen aan de top. Door 

velen in dorpen en <,teden wordt mee

gedacht Ook de kaderschool is een 

unieke gelegenheid om met hct ge

dachtengoed van her CDA in de breed

te en in de dieptc tc gaan. Het CDA 

stelt zich hiermee ook zelf onder kri

tiek. Want de cursisten worden niet op

gcleid tot mee- of napraters, maar tot 

kritische partijleden 

Het CDA steunt op een enorme achter

ban. Her CDA moet die in volle breed-

te koesteren, serieus nemen en 

uitdugcn. 

He; de Po11s-de )olu}e ( 1917) is lmnes in hct 

lilrsisonderu>ijs m Poorzitter 1'1111 !Jet CDA 

Vrouwenhmwd afdeling Dm H,w,J 
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