
u.. De komende periode vraagt om een stevige verbouwing. De chris

ten-democratische politici zullen hun 'steunmuren' hard nodig heb

ben om staande te blijven. Ze zullen de moed moeten hebben om 

te zeggen: 'misschien kost dat besluit nu wei een aantal stemmen, 

maar het wordt ingegeven door de fundamenten van onze partijge

dachten'. Daarbij is er ruimte voor eigen antwoorden. 

H 
et komende verkiezing5· 

jaar en het net geaccor

dccrde Program van 

Uitgang<;puntcn vorrnen 

de aanleiding orn <;til te staan bij het 

gedachtcngocd, de basis en de toe

kom5t van hct Christen Democratisch 

Appel. In zo'n periode is het goed om 

weer een'> opnieuw te inventariseren 

waar het C:DA, waar ik 

eens voor gekozcn heh, 

voor <;taat. 

Vee! Nederlandcrs hren

gen hun stem uit !outer 

op basis van de eigen 

achtergrond ol de daad

kracht van een partij net 

voor de vcrkiezingen. 

Sommige Nederlanders 

kiezen voor een partij 

omdat ook de grondslag 

partij. Om je een onderdeel te voelcn 

van het gezic~t van het CDA i-; het hc

langrijk dat Je jc aan de basis. aan de 

fundamenten van het C:DA kunt con

formeren. 

Boodschap 
De inspiratiebron voor het C:hri5ten 

Democratisch Appel is de hijhclsc 

bood5chap en de op

dracht om mens te zijn 

op aarde. Om die hood

schap herkenhaar en han

teerbaar tc rnaken voor 

die mens onderwcg zijn 

cr richtinggevende uit

gangspunten gelormu

leerd, die de politieke 

overtuiging van het C:DA 

wccrgcvcn. L)e uitgang.,-

puntcn zip1 ge'l'nspirccrd 

hen aanspreekt: ze heb

ben cr vcrtrouwen in. 

en worden als het ware 
;\ 1r. {)_ /lusselm<711-( )ostcmm 

gevuld vanuit de genoem

de hron. Het formulcren van een over-Vee! van deze mensen zijn lid van een 

politieke partij. lletrckkclijk weinigen 

van hen hehhen er een bepaalde lunctic 

in. Zij vonnen op lokaal, provinciaal of 

landelijk niveau het 'gezicht' van de 

tuiging heeft een aantal con<;equcnties. 

Hct hetekent dat de partiJ deze overtui

ging uit wil dragcn en erop aangcspro

ken kan en wil worden. Tegelijkcrtijd 



wordt een politieke overtuiging, die 

nccrgclcgd I'> in woorden als gcspreide 

verantwoordelijkhcid, solidaritcit, rent-

meesterschap en gercchtigheid ecn al

gemecn publiek hezit. De maatschappij 

kan er mce doen wat zij wil. Die min of 

traditie en een christelijk denken. 

[cuwenlang christendom laat zich nict 

door dcrtig jaar ontkcrkelijking weg

poetsen. Maar het valt nict te ontken

ncn dat de traditie en de 

vanzelfsprekcndheid van het christcn-

mccr ahstracte bcgrippcn kunncn een dom in de maatschappelijke normen en 

eigen Ieven gaan lciden. 

Het is dan ook essenticcl 

steeds aan te gcven dat bij 

de invulling van de hegrip

pcn uitgegaan wordt van 

de lliJbel als impiratie

hron. Als hct C:[)A de uit-

----------- waarden afnemen. Op de 
We moeten afscheid lange termijn betekent dit 

voor het CDA een keuzc. nemen van het 
korte-termijn-beleid 

waarin het directe 
kiezersbelang 

voorgaat. 

In hocverre blijvcn de uit

gangspunten. die de poli

tieke overtuiging ver

woorden. gelieerd aan de 

gangspunten los van de 

grondslag hanteert dan zijn de bcgrip

pen maatschappeli1k gezien zeker waar

devol. maar niet cxclusiel voor een 

partij die zich christelijk nocmt. 

Koppe ling 
I )nor de koppcling tusscn het 

Fvangclie en de herkenbarc uitgangs

punten. die in te vullcn ziJil in een mo

dcrnc maatschappiJ. 1'- de verant

woordelijkhcid voor hct C:DA wei gro

ter gcworden. De tc maken vcrtaalslag 

1s bclangrijk voor menscn die vcrdcr 

vcrwiJdcrd geraakt zijn van de llijbelsc 

bron. AI, men echter niet wil verwor

dcn tot een pragmatischc partij, waar

van cr mecr ziJn. zal aan deze 

vcrtaalslag, zowel wat bctrcft de invul

ling al'> aan de uitvoering van de be

grippcn de grootst mogelijkc zorg 

moetcn worden hcsteed. 

Verder i-; hct van vee! bclang dat de 

vcrbanden tussen de uitgangspuntcn en 

de dagcliJkse politick duidclijk zijn, 

waarhiJ de prakti'>che politiek bc"in

vloed wordt door de uitgangspunten, 

omdat cen partij pas gcloofwaardig i'> 

als zij haar ovcrtuiging om kan zctten 

in ccn handclcn. 

Nu Ieven we nog in ccn maatschappij 

die doordrenkt i<; van ecn christelijkc 
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inspirercndc bron van het 

Evangeliec Als het handelen van het 

C:DA te ver vcrwijderd raakt van die 

bron kan zij weliswaar cen waardevolle 

humanistische uitvoering gcvcn aan de 

uitgangspuntcn, maar zal zij de naam 

christelijk nict meer kunnen voercn. 

Fundamenten 
Misschien doct deze denkwijze lunda

mentalistisch en niet erg cigentijds aan. 

Hct wordt cchter ingcgcven door de 

gedachten dat een partij zondcr funda

menten niet mcer is dan ccn luchtkas

teel. Hct gevaar van een zwevendc 

partij is groter dan van een zwcvende 

kiezer, terwijl we ons over dit laatstc 

verschijnsel zovccl drukker maken. 

Het zal inmiddels wei duidclijk zijn dat 

ik hecht aan stevige fundamcntcn, die 

nict gevoelig zijn voor de waan van de 

dag. Fundamenten dicnen geruime tijd 

mec te gaan, net zoals uitgangspunten 

nict om de vier jaar herschreven behoc

vcn te worden. In dit vcrband verhcugt 

hct mij dat de ccrste drie artikelen van 

hct Program van de Uitgangspunten in

tegraal overgenomen zijn uit hct vorigc 

program. Het aardige van gcbouwen 

met stcvige lundamenten is dat zij een 

vcrbouwing op een wat hogere vcrdie

ping gocd kunnen vcrdragen. En iedere 
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1'-l- tijdsperiode stelt nu eenmaal zijn eigen 

eisen aan bcwoning, zo ook hij het 

CDA. Een verandcrd inzicht kan ccn 

verhouwing van standpunten met zich 

mcchrengen. Hier is niets op tegen, 

hoewcl ieder bouwvakkcr kan vertellen 

dat de steunmuren maar beter niet kun

nen worden aangetast. Steunmuren zijn 

bepalcnd en richtinggcvend als er cen 

standpunt wordt ingcnomen. Als hct 

dage\ijks handclen te ver vcrwijderd is 

van het Program van Uitgangspunten 

worden die steunmuren van de chris

ten-democratischc politiek aan hct 

wankelen gebracht. En de stcunmurcn 

zullen de komcndc periode bepalcnd 

mocten zijn omdat cr, naar ik verwacht, 

op de middcllange termijn ecn aantal 

besluiten genomen moctcn worden, die 

soms zeer pijnlijk zullen zijn voor de 

eigen CDA-ers, de cigen Nederlandse 

Het gevaar van een 
zwevende partij is 
grater dan van een 
zwevende kiezer, 

terwijl we ons over 
dit laatste 

bevolking of zelts voor de 

westerse maatschappij. Het 

zullen bc,\uiten moetcn zijn 

die vaak tegen de belangcn 

van de modale Nederlander 

met zijn koopmansverleden 

ingaan en ik heh de indruk 

dat juist hct CDA in deze 

grocp goed vertegcnwoor

digd is. Het kunncn dus be

verschijnsel zoveel 
drukker maken. 

slissingen zijn die tegen de cigen 

kiezcrs ingaan, en daar is moed voor 

nodig. En zclfs meer dan dat: hct vraagt 

ecn wijziging in dcnkcn hij christen-de

mocratcn. lmmer<, uit de geschiedenis 

van de christelijkc politiek blijkt dat hct 

niet gebruikelijk was dat christencn 

voorop licpen hij het innemen van stcl

lingen. Het waren gccn hemelbestor

mers of barricadehouwers. De ervaring 

lccrt dat de christcnen ccn tikje hehou

dcnd afwachten en grootmeesters zijn 

in de consensuspolitick. 

1\laar die tijd i<, voorbij De komcnde 

periodc vraagt om cen stcvigc verbou-

wing. lmmers, we kunnen ons ecn uit

stel van hcs\issingen niet pcrmitteren 

als ik dcnk aan de gigantische proble

men op het gebied van milieu, de 

vluchtelingenvraagstukken en de natio

nale en mondialc verdeling van werk, 

welvaart en wclzijn. 

De christen-democratische politici zul

len hun steunmuren de komcndc Jaren 

dus heel hard nodig hcbbcn om staandc 

te bliJven We zullcn de polit1eke mocd 

mocten hebben om tc zcggen: 'mis

schien kost dat hesluit nu wei ccn aan

tal stemmcn, maar het wordt ingegeven 

door de fundamenten van onzc (par

tij)gedachten' 

lk hen er bijvoorheeld van ovcrtuigd 

dat het in ccn partij waar rentmce<,ter

<,chap en solidariteit nadrukkelijk a\<, 

gclijkwaardige uitgang<,punten gcpre

senteerd worden niet mogelijk moct 

zijn dat ccn (weliswaar duurzame) groei 

van de nationalc economic in ccn adem 

genoemd kan worden met ccn zorg 

voor het milieu. lk geloot ab<,o\uut nict 

in een technischc oplm'>ing van het mi

licuvraagstuk. lk dec\ de opvatting dat 

aileen cen versobering van de we<,ter<,e 

levemstijl, die tevem ten goede komt 

aan de Derde Wereld. de druk op het 

milieu kan ontlasten. Dat zo'n stelling

name kolossale gevolgen hceft begrijp 

ik wei, maar het stoort mij dat zelfs de 

discu5'ic hierover niet radicaal gcvoerd 

kan worden. lk vind het een taak voor 

het partijbestuur om dit <,oort vragen, 

waar we a is westerse maatschappij voor 

staan, duidelijk met ccn lange-termijn

visie te presentcrcn, zodat kiezcrs een 

cchte keus kunnen makcn. 

We moeten afschcid ncmcn van het 

korte-termijn-heleid waarin hct directe 

kiezersbclang voorgaat. Ook in de lo

kalc politick krijgt dit bclcid te vaak de 
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prioriteit omdat de angst om stemmen 

te vcrliezen te groot is. Bij kiezersbe

lang denk ik bijvoorbeeld aan een te 

ruimhartig Hindc:rwetvergunningen

belcid of misbruik van infrastructuur

en wcrkgclcgcnhcid'>argumenten door 

CI)A-bestuurder'>. 

Cultuuromslag 
De vraag om duideliJkc, heldere stand

punten, waarbij echte principicle keu

zen nict uit de weg worden gegaan 

vraagt ovcrigens wei om een cultuur

omslag binncn het CDA. Vee! besluiten 

die nu naar buiten komen zijn het resul

taat van ecn binnenshuis gesloten com

promi'>. J)aardoor i'> de burger niet op 

de hoogte van de discu'>Sie die eraan 

vooraf gcgaan ~~-

De discipline binncn de Tweedc 

Kamer-fractic is hierbij bijna spreek

woordclijk Vanuit de rclatief kortc 

CDA-hi'>toric was de strakke fracticdis

cipline begrijpelijk Juist door die disci

pline wa<, bet mogclijk om van drie 

parti)en, met hun eigen achtergrond en 

cultuur, ecn geheel te smeden. 

Hoewel ik besli'>t niet plcit voor ccn via 

de pers communicerende fractie acht ik 

het moment van discussies tussen frac

tieleden in de openheid aangebroken. 

Het CDA is volwassen gcworden en 

dat vraagt om een volwassen gedrag. 

Het zal burgers duidelijk maken dat 

een keuze, hoe pijnlijk ook, binnen het 

C:DA gemaakt wordt op basis van fun

damenten en argumenten. Verder 

vraagt een volwassen gedrag om het se

rieus nemen van de achterban op een 

l'artijraad en het vraagt om ledenverga

deringen waarin geen besloten gedeel

ten mecr zijn. We hebbcn immers niets 

te verbergen en voor de beslissingen 

die genomen worden, zijn argumenten 

aan tc voeren, zelfs als ze tegen het di

recte kiezersbclang ingaan. 

De geloofwaardigheid van de partij en 

daarmee van iedcr lid per<,oonlijk staat 

daarmee op hct spcl Aileen een beslis

sing die uit te leggen is, is een gocde 

beslissing 

Soms word ik als kaderlid aangcspro

ken op besluiten die ik niet kan verde

digcn vanuit de CDA-basisbagage. 

Besluiten waarbij je hct gevoel hebt dat 

het eigcn belang of de belangen van 

bepaalde groepen zijn voorgegaan. 
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Moet ik dan omzien naar een andere 

partij? Nee, want het CDA is meer dan 

een verzameling vaak falende menscn. 

Het i'> een partij met uitgangspunten 

die ik onderschrijf, die ik terugvond in 

een boeiende presentatie, die ik hoorde 

doorklinkcn bij dat Tweedc Kamerlid 

dat in aile opcn(baar)heid aangat wat 

We kunnen ons 
een uitstel van 

beslissingen niet 
permitteren op het 
gebied van milieu, 
de vluchtelingen
vraagstukken en 
de nationale en 

mondiale verdeling 
van werk, welvaart 

en welzijn. 

de bron is waaruit 

hij de inspiratie put. 

Het is ook een par

tij waarin de plaat

selijke bestuurders 

elkaar inspircren, 

een partij met kriti

sche jongeren en 

met vrouwcn die 

steeds beter weten 

welke kant ze op 

moeten. En die 

mensen zijn aile-

maal aan te spreken op die gezamenlij

ke politickc overtuiging waarbij er 

ruimtc is voor cigcn antwoordcn. 

Vanuit die verantwoordelijkheid kan 

en moet de christcn-democratische 

politick een appel op burgers blijven 

doen. 
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