
u... Het nieuwe Program van Uitgangspunten biedt een goede basis 

om tot heldere keuzes te komen die passen bij de komende jaren. 

De lijsttrekker en de volksvertegenwoordigers moeten vormgeven 

aan een scherper christen-democratisch profiel om ook op langere 

termijn zeker te zijn van een vitale politieke groepering. 

H 
et Jaar 1994 belooft een 

poiitiek boe1end Jaar te 

worden )\ \aar IIcfst dne

maal wordt Nederland uJt 

genodigd het sternbureau te bezoeken. 

Dat zal weer voer voor wetemchap

pers, partijstrategcn en comrnentatorcn 

zijn om elcctorale verschuivingen en 

politieke participatie-trends uitgebreid 

te belichten. Daaraan vooratgaand ligt 

er een zware verantwoor-

dclijkheid voor de bestu-

ren van politieke 

groeperingen keuzes te 

rnaken ten aanzien van de 

oplossing van maatschap

pelijke vraagstukken en 

naar ik vurig hoop, daar-

afgelopen jaren gedegen aandacht be

steed aan de vraag wat er "rnis" zou 

kunnen zijn. In nogal wat politieke pu

blikaties wordt "rnis" be Iicht in een con-

text van tanende politieke 

belangstelling van burgers. 

Veri eden 
Daarbij wordt nogal eens, in een sfeer 

van heirnwec naar het vcrlcden, de tijd 

verheerlijkt dat tribunes 

ovcr heldere politieke pri

oriteiten te formuleren. 

Zeker door de !age op

kornstpercentages hij de 

verkiezingen in 1989 is 

tot op de dag van van-
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in de raadszaal overvol 

waren, dat er een grotc 

mate van politieke gcor

ganiseerdhcid bestond, of 

dat heel Nederland col

lecticf aan de buis gc

kluisterd zat voor Den 

Haag Vandaag Misschien 

wordt ook door onze po

litieke strorning het verlc

den nogal eens als ijkpunt 

gehanteerd wanncer we 

denken over de relatie 

daag scherp het becld blijven hangen 

dat er iets "rnis" zou zijn in de verhou

ding tussen kiczers en gekozenen. 

Zowel vanuit wetenschappelijke invals

hoek (Tops cum suis) als door politieke 

groeperingcn als het CDA is er in de 

kiezer-gekozene. Wanncer we dat ver

leden niet teveel idealiseren is cr denk 

ik niet zoveel "rnis" in de relatie tussen 

burgers en gekozenen. Naar rnijn ovcr

tuiging bcstaat er, zeker ook bij jongere 

generaties vandaag de dag, ook cen 
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duidelijk groot maatschappelijk enga

gement. Fchter het is daarbij geen au

tomatisme mecr dat men zich daarvoor 

organiseert via de klassieke instituties 

als politieke partijen, vakorganisatie<; of 

het omroepbcstel. 

One-issue 
N1euwcre maatschappelijke organisa

ties die zich eveneens bekommeren om 

natuur en milieu (hijvoorbceld de 

St1chting f\;atuur en i\\ilieu, l'rovincialc 

Landschappen I en op dcze manier ook 

voor "rcntmeester-.chap" staan, danwel 

organi<,aties die zich specifiek richten 

op '\olidaritcit" met bijvoorheeld de 

Derdc Wcrcld lbijvoorheeld Artsen 

zondcr Crcnzen, NOV\8) tonen juist 

ccn tcgengesteldc ontwikkcling ten op

zichtc van een groot aantal kbssickc 

maat<,chappclijkc instituties, zij maken 

cen zcer sterke lcdengroci door. Naar 

mijn overtuiging is dit vcrklaarbaar 

door het lcit d.:n dezc organisaties zich 

hcldcr op ccn onderwerp prolilcren 

waarhiJ men du> exact weet waar men 

voor kiest. 

Natuurlijk ziJn politicke partijen niet te 

vcrgclijkcn n1ct 
11
011C t'-;r.;ue"-organisaties. 

We kunnen er cchter wei een hoop van 

lcrcn. Kennelijk is er een sterke maat

schappcliJke bchodtc specilieker te 

wcten waar politieke partijen nu eigen

lijk voor staan. Het polarisatie-denken 

in links/rechts-scheidslijnen uit de jaren 

'60 en '70 is gelukkig verleden ti)d ge

worden, cchter hct is dan wei des te

meer noodzakelijk geworden voor 

politickc partijen zich krachtiger te 

prohleren op punten waar men, met ai

le consequentie., van die keuzes, cigen

lijk voor <,taat 

Uitgangspunten 
Vanzcltsprekend is hi) verkiezingcn de 

persoon van de li)sttrekker en de kwali-
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teit van de overige gckozenen ook be

langrijk, echter op langere termijn zul

lcn de schcidslijnen tussen de politieke 

groeperingen helder moeten blijvcn wil 

de kiezer nog wetcn waar hij/zij cigen

lijk voor kicst. 

Het is cen verdienste van dit partijbe

stuur dat ze hct initiaticf hceft gena

men om te komen tot een herbezinning 

op de christen-democratische uitgangs

puntcn door het Program van 

Uitgangspunten van dcstijds te spicge

len aan de maatschappelijke context 

van de jarcn '90. Echter voor de vitali

teit van de christen-democratische poli

tiek, ook op langcre termijn, is het 

esscntieel dat dit nieuwe Program van 

Uitgang<,punten niet blijft steken in ab

stracties maar dat het door hct partijbc

stuur wordt opgepakt en uitgcwcrkt hij 

hct vertalen van helderc prioriteiten in 

het nieuwe verkiezingsprogramma. We 

zullen ons scherper moeten durven pro

tilcren ten opzichte van andere politie

kc grocperingcn om aan de hand van 

onze vier kcrnbegrippcn aan te gcvcn 

waar we als christen-democratcn in de 

Als de Scheidslij11e11 tusse11 politieke partijen uerwatmn 
is er uoor kiezers niet zoueelmeer te kiezen. Cfoto ANP) 
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jaren '90 voor staan. Als de scheidslij

nen tussen en binnen politieke grocre

ringen sterker verwateren is er 

inderdaad voor kiezers niet zoveel meer 

te kiezen en i'> het niet verwonderlijk 

dat hct maatschappelijk engagement 

zich buiten de traditionclc grocrerin

gen verder organiseert. Zeker op lange

re termijn vormt het succes van de 

uitwerking van de chri'>ten-democrati

<,chc uitgangspunten de mogclijkheid 

tot profilering en daarmee de meest 

wervende bron voor het C:DA. Hct is 

dan ook een grote uitdaging voor het 

partijbestuur het toch vaak nog ab<,trac

tc Program van Uitgang'>punten te ver

talen in heldere politieke beleidslijnen 

voor de jaren '90. 

Basisnoties 
lk zou het partijbestuur graag in over

wcging willcn geven ccn vcrkiczings

programma te hanteren dat naast een 

gocde analyse van de maatschappelijke 

Er is niet zoveel 
'mis' in de relatie 
tussen burgers en 

gekozenen 

omgeving van de jaren '')() 

slechts ingaat op een beperkt 

aantal e'>Scntiele basisnoties, 

antwoord op vragen als: ZiJil 

we bij voorkeur tot clke prijs 

bereid de kwalitcit van de 

hulp aan de Derde Wcreld te verster

kcn, kiezen we ook bij economische re

cessic blijvcnd voor "rentmeester.,chap" 

en dus milieu, bekommercn we ons 

werkelijk om personen die in onze 

maatschappij niet meekunncn en dur

ven we ook ten aanzien van medisch

cthische vraagstukken elke discussie 

aan' Naar miJil overtuiging bicdt het 

geactualiseerdc Program van Uitgangs

punten cen goede basis om tot hcldere 

keuzcs te komen die passen bij de ko

mcnde jarcn. De persoon van de lijst

trekker en de overige gekozenen zijn 

daarbij zcker belangriJk, onder meer 

om overtuigend uit te leggen dat aan 

'>cherpe christen-democratische politie

ke keuzes ook imporulaire consequen

ties vastzitten. Maar versterking van 

hct christen-democratisch profiel is de 

bcste garantie om ook op langere ter

mijn zeker te zijn van een vitale politie

kc g rocpcri ng. 
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