
De mens is hoeder van de Schepping. Het CDA client die op

dracht te vertalen in de politieke praktijk. Oat is moeilijk in een 

gebroken samenleving val bedreigingen. Maar het moet. Het is im

mers de taak van christenen in de politiek tekenen op te richten 

van het komende Koninkrijk. 

D 
c mens de hocdcr van de 

schcppingc Het klinkt ver

metel, potsicrlijk hijna als 

jc via de media iedcrc dag 

wordt gcconfronteerd met de nogal 

mccdogcnloze wijzc waarop de mens cr 

in slaagt de schepping (inclusief zijn tot 

die schepping hchorende medcmcnsJ te 

gronde te richtcn. 

Toch is hct de opdracht 

die de Schepper aan de 

mens hecft vcrstrekt en in 

dat Iicht lijkt het maar 

bcter het vraagtckcn ach

ter de ccrstc zin in ccn 

uitroepteken te vcrande

ren. Hct fcit dat wij als 

CDA ons onder hct ge-

zag van de Schepper 

tot mijn eigen terrein (dat van hct bui

tenlands beleid) tc beperken: hoc geef 

je de opdracht hoeder van de schcp

ping te ziJil inhoud met betrekking tot 

de gruweldaden 111 llosnii'

Herzcgowina, de hongergcbieden in 

Afrika, hct gat in de ozonlaag, de mar

telkamcrs in helaas nog vee! te vccllan

dcn, de vluchtclingcn

stromcn die hct gcvolg 

zijn van a! dan niet door 

de mens veroorzaaktc ca-

lamiteitcn. Bovendicn 

plaatscn laat om imrncrs 

gccn keus. Maar dan be-

gint ook meteen de grote 
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hoc gccl je die hoodschap 

gcstalte in ccn were]d<,a

mcnlcving waarin de arm

slag van ccn land als 

Nederland bepcrkt is, 

waar cen centraal gczag. 

waarop je sturend kunt in

wcrkcn. onthrcckt en 

waar ccn vcrstikkendc hi-

vertaalsbg. In politickc tcrmen luidt die 

vcrtaalslag: Program van Uitgangspun

ten, verkiezingsprogramma, politick 

(bij voorkcur in de vorrn van regc

rings-) bclcid. 

Maar hoe vertaal je die duizclingwek

kendc opdracht in - in laatste in'itantic -

effectievc hclcidsmaatrcgclcn. Om mij 

polaritcit hecft plaatsgcrnaakt voor ccn 

vcrwarrende plurilormiteitc 

Richtsnoer 
Ceacht partijhcstuur, ik bcgrijp dat hct 

nict de bedocling van dezc brief is met 

elkaar van gedachtcn tc wis<,clcn over 

de vraag hoc we dat hclcid gaan invul-
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len. Dat doen we bij de opstelling van 

de verschillende programma's en bij 

formatiebesprckingen. Waar het thans 

om gaat is de vraag hoc je als politicke 

partij met die opdracht omgaat7 Want 

ik wiluitdrukkelijk <,tellen dat zulk een 

opdracht voor mij de diepste motivatie 

van mijn handelcn (politiek of anders

zim) vormt. In de jaren dat ik mij in

temicf met de problematiek van de 

mensenrcchten bezighield vormdc die 

diepstc motivatie voor mij het lcit dat 

het scheppingwerhaal vermeldt dat 

Cod de mens naar Zijn beeld en gelij

kcni'> schiep Die volstrektc gelijkwaar

dighcid van ieder mens en zijn 

aansprcekbaarheid op de erkenning van 

die gclijkwaardigheid, die gclegen is in 

dat naar Cods beeld en gelijkenis ge

schapcn zijn, vormcn dan uitgangspunt 

en tegelijk rcdengeving, of - om ccn 

ouderwet<; doch zeer becldend woord 

tc gebruiken dat sedert het Verdrag van 

Maastricht deel is gaan uitmakcn van 

het jargon van de Europese Cemeen

schap - ecn richtsnoer. Zein richtsnoer 

kiezingsprogramma. Het is het laatste 

echter waarmee je je tot de kiezer 

wendt en daarin zal dan ook het wer

vende element moeten zitten. 

Moeilijke opgave 
En dan zitten we gelijk met het moei

lijkste deel van de opgave: hoe maak je 

de opdracht tot heelmaking van de sa

menleving geloofwaardig in een door 

en door gebroken samenlevingJ En dat 

nog wei in een periode waarin het - in 

de zeventiger jaren nog oppcrmachtigc 

en aan het eind van de tachtiger jaren 

weer ontluikende - geloof in de maak

baarheid van de samenleving ernstig 

ondermijnd is. Economische stagnatie, 

inflexibiliteit van de arbeidsmarkt, al

lerwcgen herlcvend eng - nationalisme, 

uitingen van vreemdelingenhaat, ver

trouwen op geweld in plaats van op 

overleg - het zijn allemaal levensgrotc 

bedreigingen voor begrippen als solida

riteit en rentmeesterschap die de dra

den vormcn waaruit het richtsnoer is 

samengesteld. 

vormt enerzijds cen punt 

van bezinning, waarop je 

elkaar kunt aansprcken en 

anderzijds een rode draad 

die in de belcidwoorne-

In het huis van 
het CDA, waar je 

elkaar kunt en moet 

Het vinden van slagvaar

dige antwoorden op deze 

bedreigingen (en er zijn er 

nog wei een paar te noe

men) vormt de uitdaging 

voor de komende rcgccr

periode Het opstellen 

van een verkiezingspro-

mens en in het gevocrde 

belcid herkenbaar is. 

lk denk dat het CDA exact 

aanspreken op de 
opdracht, op de 

grondslag, mag het 
best flink waaien. 

hct politiekc huis is waar-

binnen dit alles plaats kan vinden. Zo 

heb ik de discussie vcrstaan die op de 

laatste Partijraad is gevoerd over het 

Program van uitgangspunten; en ik 

mecn dat ook zo de voorberciding van 

het verkiezingsprogramma zich af

speelt. En zolang hct CDA die functie 

vervult zal het hct politieke huis zijn 

waarin ik mij thuis voel. 

Er loopt voor mij een vlocicnde lijn van 

grondslag via uitgangspunten naar ver-
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gramma waarin de kiezer 

ervaart dat met zijn specifieke zorgen 

en noden rekening wordt gehouden, 

terwijl tegelijkertijd de opdracht her

kenbaar overeind blijft staan is een vcr

re van gemakkelijke taak als de 

middelen gering en de mogclijkheden 

beperkt zijn. Het onmogelijke beloven 

is even gevaarlijk als het mogelijke on

derschattcn. 

Juist in zo'n tijd is het goed de woorden 

in herinneri ng te roe pen van Professor 
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Juhan Verkuyl die stelde dat het de taak 

van de Chri<>ten in de politick is in deze 

wereld tekenen op te richten van het 

komende Koninkrijk. Dat stemt ener

zijds tot hescheidenheid in het besef 

dat de reikwijdte van onze polsstok be

perkt is. Het bevrijdt anderzijds van 

een verstikkend ddaitisme en de nei

ging tot korte haanpolitiek omdat het 

gehele traject van grondslag tot uitvoe

ring van beleid overbrugt. Je politieke 

activiteit, je belcid moet gericht zijn op 

het in cen gebroken samenleving van 

vandaag oprichten van tekenen van een 

gehcclde samcnleving. 

Ceacht partijbestuur, hct wordt een 

hoeiende pcriode 

Air·. PH KooiJnl!lns ( 19ll) is minister van 

Huitenlmtdse Zaken 

Hct feit dat ik het destijds sums gloei

cnd onecns was met Verkuyl over het 

te vocren hclcid hoewcl we het gloei

cnd eens waren over de opdracht, is cr 

ecn bewijs van dat je volop politick be

zig bent. In het huis van hct CDA 

waar Je clkaar kunt en moet aansprekcn 

op de opdracht, op de grondslag, mag 

het best flink waaien. l)at maakt het 

CDA pas tot cen echt politiekc partij 
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"Europa en maatschappclijke organisatic'i" bevat ecn overzicht van de huidige 

stand van zaken van hct Europcse maatschappelijk middcnveld in rclatie tot de 

luropesc Cemeen<>chap, ecn christen-democratische vi<>ie op de sociaal-econo

mi'iche ordc van de lC en de plaats van organisaties daarhinnen, cen verken

ning van diverse heleidssectoren en conclusics en aanbcvelingcn. Ook wordt 

aandacht hesteed aan het Ncderlandsc debat over het maatschappelijk mid

denvcld tegen de achtcrgrond van de luropese integratie. 

De studiccommissie stond onder voorzittcrschap van prof mr ).A. Winter. 
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