
De vertaling van de principiele basis van het CDA in praktisch be

leid en de opstelling van CDA-politici daarbij. De redactie legt de

ze punten voor aan drs. W.G. van Velzen, voorzitter van het 

CDA, mr.drs. L.C. Brinkman, voorzitter van de CDA-Tweede 

Kamerfractie, mr. J .).L. Pastoor, voorzitter van de Vereniging van 

Christen Democratische Gemeente- en Provinciebestuurders en 

Jack de Vries, voorzitter van het CDJA. Vanuit de redactie droe

gen ir.W.C.M. van Lieshout, prof. dr. E.].].M. Kimman, mr. A. 

Huibers en dr.J. Grin de discussiepunten aan. De redactie-secreta

ris legde het gesprek vast. 1 

H 
et is merkbaar dat de "C" 

van het CDA op congres

<;en, in publikaties, bij vcr

gaderingen nieuw accent 

krijgt. Llit de hrieven, die in dit num

mcr staan afgedrukt, hlijkt dat dat hre

de steun gcnict. Toch wordt de vraag 

gcsteld of het politieke handwerk wei 

echt doordrongen is van de ideclc 

grond-,lag Of moet het CDA het als 

partij vee! mecr hebben van haar conti

m(iteit, haar hestuurlijke ervaring, haar 

machtspositie in het zogenaamde poli

tieke midden dan van de ideele ovcrtui-

ging? 

De partijvoorzittcr hrengt drie puntcn 

naar voren. Het cerste hetrcft de maat

schappelijke contekst waarbinnen de 

"C' accent krijgt. Van Vclzcn: "Niet ai

leen voor het CDA, maar ook voor or

ganisatie'> in het onderwijs of de 

gezondheidszorg is de vraag van he lang 

( [) v ,, 'il 

hoc ver de ontkerkelijking is voortge

schredcn. Hoe verde afhraak van con

lessionelc organisaties is gegaan. Het is 

tijd om de balans op te maken. 

ldentiteitsorganisaties staan onder druk. 

Wat is er voor in de plaats gekomen7 

Dat zijn vooral de zogenaamdc om-tssHc 

hewegi11gm. Maar dat kan niet alles zijn. 

Wat de C:-organisatics daar tegenover 

stellcn is de extra helichting van het ei

gcn profiel om te Iaten zien waarin zij 

zich onderscheiden. 

"In de tweede plaats moet iets gezegd 

worden over het karakter van de "C'. 
Het goedc van het nieuwe Program van 

Llitgangspuntcn is dat de "C' niet ai

leen van toepassing is op vragen rond 

begin en einde van het Ieven. Hoewel 

kwesties als abortus, euthanasic of ge

netische manipulatie uiterst helangrijk 

zijn, moct de "C' daar niet toe versmald 

worden. De "C' hccft ook betrekking 

op de positie van de overhcid in de sa-
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menleving. De "C' leidt tot een visie op 

mens en maatschappij Katholieken 

sprakcn in dat verband bijvoorbeeld 

over het personalisme, een visie op de 

mens die in vrijheid en verantwoorde

lijkheid haar of zijn Ieven vorm gccft 

De inrichting van de samenlcving moet 

daaraan rccht docn. Of nccm het be

grip rentmeesterschap. Dat is een hij

hels begrip, dat betrekking heeft op 

onze opvatting over milieu, als een 

goed dat deze generatic moet kunnen 

waarom je die klcine stappen zet en 

niet de grate sprong waagt" 

Midden in de praktische politieke ar

beid staat fractievoorzitter Brinkman. 

"Er wordt ecn tegenstelling gcsugge

rcerd tusscn idealcn en praktische poli

tick," zegt hij "Maar het is ook een 

bijbelse opdracht tc woekercn met jc 

talenten. om er hicr op aardc iets van te 

maken. Politiek bedrijven is meer dan 

getuigcn. Het is ook bcreid zijn vuile 

handen te maken. Net zo goed als dat 

doorgcven aan de volgcnde. De bete- je herkenbaar moet zijn, gemctcn aan 

kcnis van de "C" moet op ----------- het Program van 
Brinkman: Ieder ecn breedheid van terrei- Llitgangspunten en wat 

ncn in het CDA-belcid te- uitstel van dies mecr zij lk vind hct 

rug te vinden zijn en niet 

beperkt blijven tot geneti

sche manipulatie of hct 

sociale gezicht van het 

CDA De "C' is ook in 

verband te brengen met 

de waarde van de overlcg

beslissingen werkt 
aileen maar in het 

voordeelvan 
degenen die aan de 
goede kant van de 

streep zitten. 

wat al te gemakkelijk om 

de Bijbel aan te roepen als 

een soort kookboek waar 

je rechtstn:eks program

mapunten uit zou kunncn 

aflciden Vandaar dat wij 

wcrken met praktische po
economie en de positie van maatschap

pelijke organisatics als vertaling van de 

maatschappelijke bctrokkcnheid en in-

zet voor burgers." 

Ten dcrde vind ik het de charmc van 

het CDA dat de "C' niet aileen duidt 

op ideelc motievcn, maar ook op de 
opdracht om die motieven in de prak

tijk waar te makcn. De brieven aan het 

partijbestuur ademcn de sfcer van hct is 

Of -of. Alsof het idecle strijdig is met her 

haalbare. )e moet die twee nict uit el

kaar halcn. Dat Ievert natuurlijk span

ning op, bijvoorbeeld omdat je een 

breed draagvlak moet zoeken en com

promisscn moet sluiten met andere po

litieke partijcn om bepaalde zaken 

gerealiseerd tc krijgen Dan mag wat jc 

vandaag rcaliseert ecn kleinigheid lij

ken in het Iicht van de idealen. Maar 

dat doer gecn afbreuk aan jc ideele mo

tieven. Het bctekent wei dat hct een 

grote opgave is om telkcns aan tc geven 

liticke noties als samcnwerking, vcrant

woordelijkheid, duurzaamhcid. Die zijn 

terug te vocren op de bijbelse op

dracht. lk hccht zeer aan een begrip als 

verantwoordelijkheid Dat is ecn op

dracht tot betrokkcn zijn, tot acticf 

zijn. Nict afwachtcn tot ccn ander iets 

doct. lk hecht daarnaast zecr aan het 

clement van bescherming, geborgen

heid. Hct is een boodschap van de 

llijbel om mensen het gcvocl te gcvcn 

erbij te horen. Om vciligheid op straat 

te biedcn. En ten derdc lcid ik uit de 

Bijbcl een term als duurzaamheid af 

Voor mij heeft die betekenis in de zin 

van waardering voor spaarzaamheid, 

voor voorzichtigheid in de omgang 

met het milieu en voor ecn sol ide finan

cieel beleid. Duurzaamheid is de regen

pool van hedonisme, van 

lccf-maar-raak 

De Bijbel hecft een vcrticale en ecn ho

rizontale boodschap De verticalc di-

CllV 6 7 'll 



mcmic is de taak van de kerk. En wij 

moctcn nict bang zijn ons juist op die 

horizontalc lijn tc richten, op de betc~ 

ken is voor praktisch politieke kwesties." 

Wervingskracht 
Wczenlijk voor het CDA is de vertaling 

van die basisnotics in praktische poli~ 

tick. 1\laar dan moeten die noties wei 

verstaan worden onder brcde lagen van 

de bcvolking En die is in toenemende 

mate ontkerkelijkt 

"lk ben niet pessimistisch," zegt lack de 

Vries, voorzitter van het CDIA 

'Twijtclcn aan de toekomst van het 

C:UA is twijfclcn aan de toekomst van 

hct christendom. En het wczen van het 

christendom is het vcrtrouwen in de 

tockomst. lndcrdaad vcrdwijnen er 

conk'>'ionelc organisaties of hebben zij 

tc kampen met ledenvcrlies. Ook sum~ 

mige briclschrijvers vragcn zich af of 

de christen~dcmocratie wei toekomst 

hcdt. lk ben toch hoopvol gestemd 

Onder jongcren zie jc de belang'>telling 

voor de "C' weer terugkomen. Uc steer 

is andcrs dan lien jaar gelcdcn Toen 

kwam het nog voor dat op her CDJA 

gcreageerd werd met 'l:lah, christclijk'. 

Maar nu zijn er vee\ CDJAers die er 

mociteloos en openlijk voor uitkomcn 

dat zij zich door de christelijkc inspira~ 

tic Iaten lcidcn. 

Natuurlijk is de uitwcrking van die 

christelijke inspiratie voor de prakti~ 

schc politick niet rechtstreeks uit de 

l:li,bcl at te leidcn. Daarom is er het 

Program van Uitgangspunten. Dat 

ncemt niet wcg dat de christen~demo~ 

cratic ecn principielc lijn voorstaat. Je 

kunt de kcrnbegrippcn niet losknippen 

van de bron waarop zij gcbaseerd zijn. 

Anders wordt her C:UA ccn zwevende 

partij, om met een van de bricfschrij ~ 

vers tc spreken. En die dreiging is reeel. 

Want de factor van de ontkerkelijking 

wordt nu a\ meegcwogen in de wer~ 

ving. Het meegaan met dcrgelijkc 

maatschappclijke ontwikkelingen kan 

op korte tcrmijn voordccl oplevercn, 

maar uitcindelijk kccrt dat zich tegen 

je. Het is merkbaar dat partijen steeds 

meer op clkaar gaan lijken. Door vast te 

houdcn aan de inspiratie van de "C' kan 

en moct het CDA zich juist van de an~ 

dcrc onderschciden." 

"Dat mag allemaal waar zijn," reageert 

Brinkman, "maar de menscn op straal 

mocten mij wei kunnen begrijpen. In 

de dialoog met de kiczers moct ik een 

abstractieniveau hanteren dat ook wer~ 

vingskracht hecft voor mensen die op 

hct randje van kerkelijkheid staan. Een 

woord als gerechtigheid kan ik dan 

moeilijk gebruiken Wei termen als sa~ 

men bezig zijn, veilighcid, verantwoor~ 

delijkheid len woord als solidaritcit is 

voor mij weer te nauw met hct socialis~ 

me vcrwevcn. Dan heb ik het liever 

<;ver de gerichthcid op de andcr. Dat 

zijn andere begrippcn waarmee je de~ 

zelfde bcdoelingen onder woorden kan 

brengen. lk heb als politicus de op~ 

dracht om de vertaling tc zoeken in he~ 

dendaags jargon " 

Van Velzcn vult aan: "Het is ecn cmpi~ 

risch feit dat het CDA het slechtst 

scoort in die gcbieden waar de seculari~ 

sering het verst is voortgeschredcn. Dat 

betreft vooral Noord Holland en daar~ 

binnen met name de stad Amsterdam. 

Stcl, wij hcbben een manifestatie in die 

stad. Als wij daar vee! bijbelse termen 

zouden gebnriken is dat voor velen niet 

communiccerbaar. Wat dan7 Moeten 

wij ons terugtrekken op die groepen 

waar nog confessioncle scholcn zijn of 

christelijke organisaties? Of moeten wij 

ook proberen een brug te slaan naar ge~ 
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seculariseerde groepen7 lk kies voor het 

laabte. In de commi"ie die het nieuwe 

Program van Uitgangspunten geschre

ven heeft is discussie geweest of een 

begrip als rentmeesterschap nog wei 

bruikbaar was, als de hedendaagse 

jeugd grotendecls nict wcet wat de be

tekenis ervan is. lk ben het eens met 

Brinkman: De begrippen die je hanteert 

moeten aan de mensen over te brengen 

zijn En ik ben niet pes'>imi'>tisch De 

kcrk heeft al 2000 jaar bestaan. Zij zal 

de huidige tijd, misschien in nieuwe 

vormen, ook wei overleven." 

Dan nog bestaat de kans dat de bedoe

lingcn van het CDA niet uit de verf ko

men. De heer l'a<;toor voelt zich als 

bestuurder aangesproken door de kern

boodschappen uit de llijbel, zoal<, 

Rongen die in zijn brief verwoord 

Pastoor: Het CDA 
heeft. Pastoor: "Rongcn 

noemt in zijn brief bood-

laat zich niet altijd 
leiden door de 

beschuttende hand, 
de menselijke maat. 

schappen als een betrouwba-

re koers varen en 

beschuttend te werk gaan 

voor de echt zwakke burger. 

Toch blijkt in de praktijk dat 

dergelijke overwegingen nauwelijks 

naar voren komen. lk merk dat in het 

debat over wonen en zorg voor oude

ren. Het beschuttende element, het 

streven dat ouderen Ianger zelfstandig 

kunnen blijven wonen, speelt daarin 

nauwelijks een rol. Het gaat puur om 

de techniek, om de betaalbaarheid De 

politiek blijft op die manier te ver af 

<;taan van de burger." 

lljd voor besluiten 
Duidelijk is dat de politicus staat voor 

de problematiek van een complexe 

maatschappij. Met daarin vele specialis

men en deskundigheden. Ieder met een 

cigen jargon. De politicus moet ener

zijds dat jargon kunnen mcespreken en 

anderzijds de brug slaan naar de kiczer 

En Iaten zien vanuit welke noties zij of 

hij handelt. Komt de kritischc kracht 

van het Evangelic daarbij wei overc 

Daar zit volgens de heer Brinkman een 

wezenlijke spanning: "Heel veel men

sen vinden het CDA onvoldoende her

kenbaar Vooral het sociale gezicht van 

het CDA zou niet genoeg blijken Maar 

als je hun vraagt waar zij dan hun prio

riteiten zouden leggen, weten zij wei

nig andere voorkeuren aan te geven 

dan bcscherming voor gehandicapten 

en ouderen, zoveel mogelijk men<,en 

aan het werk. ledereen realiseert zich 

tegenwoordig wei dat pijnlijke ingre

pen noodzakelijk zijn. Maar nog teveel 

hecrst er de gedachte dat we daar de 

tijd voor moeten en kunnen nemen. lk 

ben beducht voor debatten van een 

hoog abstractienivcau over het socialc 

gezicht van het C:DA Want als wij als

maar blijven debatteren en aileen maar 

naar elkaar kijken wie wat gaat doen, 

schuiven we het nemen van daadwerke

lijke verantwoordelijkheid voor ems uit. 

En dat kunnen we ons niet meer ver

oorloven. Mensen komen vandaag de 

dag heel snel in de knel te zitten. Ieder 

uitstel werkt aileen maar in het voor

deel van degencn die aan de gocde kant 

van de streep zitten. De <,lerkeren red

den zich wei. Het is tijd om beslissin

gen tc nemen. En dat is naar mijn 

overtuigi ng precies de veranderi ngsgc

zindheid waartoe de Bijbel ons op

roept 

Pastoor: "Rongen brengt dat uitstekend 

onder woorden. Hij schrijft dat we 

mocten blijven praten vanuit de mense

lijke maat. Stil'>taan bij de mens. 

Trefwoorden daarbij zijn duidelijkheid, 

consequent zijn, een betrouwbaar ge

dragspatroon hebben. Dat is van we-
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zenlijk bclang voor de herkenbaarheid 

van de politick voor de burger" 

let-; terughrengen tot de menselijkc 

maat maakt de dingen toonbaar, vocl

baar Ook in een complexc maatschap

pij mocten hcslissingen worden 

gcnomen. l'artijen die zich op 'oudc' 

ideologiecn bascrcn hcbben het moei

lijk Toch moct het mogelijk zijn om in 

de complcxe wcrkeli,kheid op basis van 

noties een koers aan te duiden, die de 

men<,en aanspreekt. 

De Vrie-;: "luist een christen-democrati

sche partij hecft het in zich om die 

kloot te overbruggen In eerlijkheid, 

herkenbaarheid en de orngang met el

kaar kan het C:DA zich in gumtige zin 

van de andere partijcn onderscheiden. 

De inzet van het CDA kan je aan-;prc

kend maken door hct verhaal erbij te 

vertellen. De christen-dernocratische 

overtuiging hiedt inhoudelijk ecn gocd 

verhaal, dat mensen overtuigt. Dat 

spreckt de mcnscn die otters rnoeten 

hrengen mecr aan dan verhalen van de 

collectieve lastendruk en hct hnancie

ringstekort." 

Er is een e5Sentieel verschil tussen het 

CDA en de PvdA, legt Van Velzcn uit. 

"Het ontwikkelen van een herkenbare 

koers i-; ecn van de belangrijke activi

teiten geweest van het partijhestuur 

Dat is de winst van de vele discussies in 

het C:DA in de tweede helft van deja

ren tachtig: het geven van antwoorden 

op de politieke hoofdvragen, gerela

tecrd aan de politieke overtuiging van 

het C:DA. Dat vindt periodiek plaats In 

de ontwikkeling van de politieke visie 

hecft onze coalitiepartner een wezenlij

ke achterstand. Llit de brieven blijkt dat 

de auteurs hct cr1wer eens zijn dat het 

C:DA op dit gebied hoog scoort. Maar 

dan de relatie tussen visie en praktijk lk 

vind dat niet aileen een communicatie-

CllV <> 7 '!1 

problecm. lk zie wekelijks de inbrengen 

van de C:DA-fractie in de Tweede 

Kamer In de hoofddebatten beginnen 

de mecste verhalen van de kamcrlcden 

met de fundamentele opvattingen waar 

het CDA voor -;taat orn vervolgens aan 

te gcven hoe die worden omgezct in 

politieke kcuzen. Prohlcem is wat de 

media crvan oppikken. Die geven in 

hun vcrslag vooral enkele politieke 

punten die sterk in de publicitcit een 

rol spelen. Maar de overwegingen op 

grond waarvan de keuzen gemaakt 

worden, Iaten ze liggen. Dat is een ver

schraling in de beeldvorming. Er is dus 

hehoefte aan aanvullcnde informatie en 

communicatie ." 

Pastoor: "lk neem dat van u aan, maar 

kan daarnaast toch nict hcen om de be

weringen in de artikelen in dit nummcr 

dater in de beeldvorming heel weinig 

van overkomt. Die bricfschrijvers zijn 

toch mcmen die vanuit heel verschil

lende niveaus bcter van de politiek op 

de hoogte zijn, dan alleen via de kran

ten of de televisie. Die kunnen toch 

niet allemaal geheel rnislcid zijnc Het is 

ook mijn ervaring dat het C:DA zich 

bepaald niet altijd laat leiden door het 

0 

Aan de ronde tajel z:itten u.l.n.r. De Vries, 13rinkmcm, Van Ueshout, 
Kimmm1, Pastoor, Huibers, Van Velz:en, Grin ell 13riHke1. 
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bieden van de beschuttcnde hand, door 

het hanteren van de menselijkc maat. 

Maar dat uiteindclijk moticven van ma

tericle aard en het vertrouwen in de 

marktordening de overhand hebben." 

Brinkman: "Wij zijn allcmaal kind van 

onzc tijd. En in dezc tijd gaat het voor

al om welvaart. Dus waar moet hct ka

binet mcc woekeren? Met de notic dat 

hct economisch tegenzit Dat herschik

king van de middelen nodig is, zodat 

die beschuttendc hand uitgestokcn kan 

worden. Maar het lijkt wei alsof wij niet 

mccr in staat zijn om tegen de rank-m1d

jilc te zeggen "U moct allemaal inleve

ren zodat we de wcduwe van driehoog 

achter extra beschutting kunnen hie

den." Nee, wij Iaten ons nog steeds te

veel dwingen in cen hoek waar we niet 

willcn zittcn, namclijk dat wij overal 

een klein stukje afhalen. Moet de over

heid iedereen subsidiercn ten bchoeve 

van isolatiemaatregelen? Of moct dat 

gericht gebeuren? We moeten af van 

die gclijkheidsgedachte en toegaan 

naar een vee! gerichtere bcnadering 

Die gedachte is terug tc vinden in het 

concept-verkiezingsprogramma en ik 

hoop dat dat er in kan blijven staann 

Leven en dood 
De vcrtaling van hijbelse noties in 

praktisch beleid komt het duidelijkst 

aan de orde in vragen van Ieven en 

dood. Daar Iaten die noties de kleinste 

marges toe voor beleid. De partijvoor

zitter haalt de discussic aan naar aanlci

ding van het wetsvoorstel dat op 

euthanasic betrekking heeft. Van 

Velzen: "Daarin kun je twce soorten 

opvattingen onderschciden. Namelijk 

ten eerste de grocp die zegt dat het 

wetsvoorstcl vanuit de christen-dcmo

cratische opvattingen principieel ver

worpen moet worden. Ongeacht wat jc 

daar politick mec bereikt En aan de an-

derc kant zijn er personen in het CDA 

die zeggen: Het wctsvoorstcl is nict 

ideaal, maar als jc het vcrwerpt gaat de 

huidige praktijk gewoon door. Dan zijn 

hct de uitspraken van rechters die aan

geven wat wei en wat niet mag. Welke 

bcnadering je ook kiest, er is altijd we! 

een groep die vindt dat je niet voldoct 

aan de opdracht van de "C" lk vind het 

onjuist dat voorstanders van de cne be

nadcring de anderen beschuldigen niet 

te voldoen aan christen-democratischc 

normen. Dan worden mcnsen als het 

ware een etiket opgeplakt zonder dat 

recht wordt gedaan aan hun integere 

overweg1 ngen. 

"bgenlijk hadden de intcnsiteit van de 

discussie in de CDA-fractie en de moci

tc die velcn er mcc haddcn in de open

baarheid terug moeten komen," vindt 

Jack de Vries. "Dan was beter zichtbaar 

gewecst op grond van welke overwe

gingen het CDA tot zijn politiekc keu

zcs was gekomen. Nu is de partij 

eigenlijk te weinig betrokken geweest 

bij de aanloop van de discussie en kcn

nen te weinig mensen het verhaal er

achter." Van Velzen wijst op de 

partijdiscussies hicrover sinds de jaren 

tachtig. 

Vee! aandacht gaat in de brievcn uit 

naar de werfkracht van het CDA in een 

gcseculariseerde omgeving. De Vries 

zei eerdcr dat wij als christencn niet 

mogen twijfclen aan de tockomst. De 

Vries: "De aanhang van de kerk als in

'>titutie loopt terug, maar dat is nict au

tomatisch hetzelfde als ccn terugloop 

in de aanhang van het christendom. En 

daar kan dus ook geen rcden liggen om 

de "C" ter discussie te stellen. Het CDA 

is de best functionerende oecumenische 

organisatie in Nederland. Daar kan 

sprake zijn van ccn beleving van de bij

belsc inspiratie die niet noodzakelijk 
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aan een kerk gebonden is. 

Ontkerkelijking hoeft niet per dcfinitie 

te lciden tot een kleiner CDA." 

Van Velzcn denkt ook dat er een duide

lijke toekomst is voor het CDA. "lk 

sluit mij in grote lijnen aan bij het ~rti

kel van Zijderveld in Christen 

Dcmocratische Verkenningcn van drie 

jaar gelcden 2 Het CDA bchoudt een 

kern van mensen die hct "Verhaal" van

uit overlcvering en traditie kennen. ln 

daaromheen i'> er een grocp memen 

zonder kerkclijke binding, maar die 

aange<,prokcn worden door de waarden 

en normen die in het CDA worden 

aangchangcn.
11 

Die overlevering kan aileen lcvend blij

ven dankzij het bestaan van een kerke

lijke structuur 

Brinkman "l\1aar de kerkelijke <,tructuur 

is in de loop der jarcn zell ook sterk 

veranderd. Die '>tructuur had twee kcn

merken: hct religieuze en het sociale, 

zoa]<, tromt, bemoediging, caritas. Als 

gcvolg van de sccularisatic i'> er een 

soort scheidslijn tussen die twcc geko

men. Het socialc clement wcrd steeds 

mecr buiten de kerk gesitucerd, naar 

hct loket van de sociale dienst, de 

<,chool, de kruiwereniging Aileen hct 

religieuze clement bled over, nu zon

der die verwevenhcid met het sociale. 

Daardoor zijn de religieuze leermecs

tcrs <,teeds Iasser komen tc staan van 

dat soualc fundament. Werden zij 

<,teeds radicaler in hun <,tellingnamen, 

of het nu naar links wa<> of naar rccht'>. 

ln de kern van de kerkelijke structuur 

werd '>teed<, smaller. tot iets puur gees

telijks" 

,!>,bar is er nu niet ook ecn omgekecrde 

tenden<> waar tc nemen7 Van Velzen: 

"De omstandighcden zijn er wei naar. 

We bclcvcn nu een erllStige crisis, die 

de Vercnigde Staten, Japan en Europa 
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confronteert met de absolute noodzaak 

van een verdicptc discu<,sie over de ver

zorging<;<;taat. Ten tweede zicn wij de 

overgang in Midden- en Oost-Europa. 

Dat is niet aileen een hervorming van 

de economic, maar vooral een zock

tocht naar nieuwe waarden en normen. 

Compleet met crisisverschijnselen van 

criminaliteit, morele ontreddering, etc. 

Dat raakt ook om. En ook wij zien in 

de sfeer van waarden en normen de 

leegte van het liberale maatschappij

bceld. Hoewel we middcnin in de tun

nel van een diepe crisis zitten, zijn er 

toch lichtpuntjes. Zo hoorde ik tijdens 

de laatste vergadering van de Europese 

Unic van Ch ristcn- Democraten 
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(UECD) een pleidooi voor 

de overgang van de wellf,m 
stale naar een ll'ellfare society. 

]uist het CDA is hier als inds 

de jaren tachtig mec bezig. 

Waar heb ik dat meer ge

hoord: Voor de problema

tick in Nederland hebbcn 

wij in het CDA een belang-

Van Velzen: Wij 
hebben op de 

Kuyperstraat geen 
regiebord 

vanwaaruit wij alles 
zouden proberen te 

rijke stap voorwaarts gedaan 

met het concept van de verantwoorde

lijke <,amenleving. Er zijn enorme uitda

gingen, met aile risico's vandicn: Wie 

val len er uit, wie blijven binnen board. 

l\1aar vergcleken met 19S9 is cr cnorm 

vee! gebeurd." 

Verantwoordelijke samenleving 
Bij hct aangaan van die uitdagingen van 

de cri<>is kan het idee van de vcrant

woordclijke samenleving richting ge

ven. In de brieven wordt de 

verwevenheid van het C:DA met maat

schappelijkc organisaties een van de 

sterke punten van de partij genoemd. 

Maar maatschappelijke organisaties zijn 

verschraald in aantal en in maatschap

pelijke invloed. Hoc kunnen wij bevor

deren dat burgers meer acticf worden in 

sturen. 
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de verantwoordclijke samenleving: 

Van Velzen bevestigt die verweven

heid, maar maakt daarhij de volgende 

kanttekcning: "Onder de maatschappe

lijke organisaties heeft een proces 

plaatsgcvondcn van schaalvergroting, 

professionaliscri ng, vcralgcmeniseri ng. 

subsidiariteitsheginsel ons zo na aan 

bet hart !wren te liggen. lk nocm dat 

flcxihilisering. difterentiatic. decentrali

satie. llijvoorhecld in de arbeidsverhou

dingen, de sociale zckerheid of de 

gezondheidszorg Bcvoegdheden over

dragen naar bet niveau en in de steer 

waar de betrokkenhcid het grootst is. 
Het CDA heelt geen 

grcep op de maatschappe

lijke organisatics Wij 

De Vries: Het 
Welk terrein jc ook aan

rocrt, daar komen allerlei 

hebbcn op de 

christen-democrati
sche verhaal spreekt 

bezwaren tegcn van onze 

cigen n1cnscn. F.r i~ nog 

steeds een neiging om al

lcs tot op de komma te re

gclcn. Fn ccn soon angst 

dat men in zeven slotcn 

tegcliJk loopt als we de 

dingen ook maar cen klein 

Kuypcrstraat geen regie

bord hebben vanwaaruit 

wij aile., zouden probcrcn 

te sturen. l\1aar er zijn wei 

vcel CDA:ers die er be

stuurstuncties vcrvullen. 

meer aan dan 
verhalen van 

financieringstekort 
en collectieve 

lastendruk. 

Dat is cen uiting van de maatschappe

lijke bctrokkenheid van CDA-ledcn. 

Zij geven zelf in de praktijk uiting aan 

het mens- en maatschappijbceld dat wij 

er op na houden. Onder bepaalde seg

menten zijn christcn-dcmocraten goed 

vcrtegenwoordigd. Maar dar heeld is 

onder de onr-issue-hcrNynujm veel diffu

ser Hoe kunnen wij bevorderen dat on

ze menscn mccr acticl worden in die 

maatschappelijke organisatiesc lk ver

wijs daarvoor naar bet rapport 'Op hct 

spoor van de verantwoordclijkc samen

lcving' of naar de verkiezingsprogram

ma's die in de loop der Jarcn ver<;chenen 

zijn. Dat heelt ruimschoots aandacht 

gchad'' 

Toch is cr onder hct C:DA angst om 

vcrantwoordelijkheden echt over te Ia

ten aan hct maatschappelijk initiaticf. 

Brinkman "Hct valt me up hoevecl be

zwaren cr nog opkomcn in de commis

sie die het nieuwc verkiezingsprogram 

maakt, wannecr je al die regelingcn en 

instanties in en rond Den Haag ter dis

cussie probeert te stellen. Tcrwijl noties 

als soevcreinitcit in eigen kring en het 

beerje uit handen gcven.'' 

Pastoor vcrwacht dat de wal hct <,chip 

uiteindclijk zal keren. "Hct geld is er 

niet meer De bczuinigingen trcften 

juist die sectoren waar het maatschap

pelijk middenveld bet stcrkst gcproks

sionalisecrd is. Dat bctekcnt dar de 

mensen bet weer zell moeten gaan 

doen. lk voorspel dat de maatschappe

lijke organisaties en de bctrokkenhcid 

van menscn erbij weer zullcn gaan 

groeicn. En ik vcrwacht ook ecn grotc

re groepsgcrichtheid De indJvidualise

ring heeft haar langste tijd gehad 

Nieuwe maatschappelijke initiatieven 

zullen niet mecr langs oude katholicke 

of protestantse lijnen lopen. 

De.,alnicttemin kan ook vanuir de 

christen-democratic sturing worden gc

geven. Onze mensen kunnen ook in al

gemenc maatschappclijke organisaties 

acticl zip1 De databank die hct C:DA 

hceft kan daarbij van grout nut zip1 " 

Werkgelegenheid 
In de brieven worden tenslotte thema's 

naar voren gcbracht die de komendc 

penodc de nodige aandacht zullen ver-

C[)Vi,7<J1 



gen Brinkman "Het valt mij or dat te

recht zorg wordt uitge'>rroken over de 

identiteit van het C:DA en het opko

men voor degenen die heschcrming no

dig hehben 1\har over werk of 

werkgelcgcnheid wordt nauwelijks ge

'>rroken 1-'n dat terwi)i de werklomhcid 

cen na-oorlogs record bereikt. lk zock 

aansluiting bq thema's die de memen 

dagelqk.. het meest bezig houdcr1. 

Wcrk is er ccn van. Veiligheid het an

dere Veiligheid bteden i'> een hoold

taak van de staat. AI, de <,taat zelfs dat 

niet mecr kan bieden, vind ik hct nict 

gek dat hct vcrtrouwcn in de politick 

onder de mensen wordt aangctast 

De Vrie<, sluit aan op de door Brinkman 

genoemdc hoofdthema's, werkgelegen

heid en het op orde hrengen van de 

<,taat,tinancicn "AJ., ik heide punten he

trek op de uitgangspunten van het 

C:DA dan hedt voor mij het hevorde

ren van de werkgelegcnhcid de hoogste 

prioriteit." Brinkman hrcngt daartc

genin dat de hogc <,taat<,<,chuld een be

lcmmcring vormt. Jllt'>t voor de 

wcrkgelcgcnheid. "Per minuut geven 

wiJ f 53.000 uit a an rente op de Staats

schuld. oltewcl t 1900 per inwoner van 

Nederland per Jaar. Kan jc dat de men

<,Cn hlijvcnd aandoen" Zou dat geld 

nrct vee! hcter be-,teed kunncn worden 

aan hct aanlcggen van spoorlijnen, aan 

zorg, aan wcrk~ Voor de gcwone n1an 

die be[a<,ting en prernies bctaalt houdt 

hct ecn kecr up." 

l'astoor: ''In de bricvcn is het gcdrag 

van politici als helangrijk thema aange

roerd. Aangerocrd maar nauwelijks uit

gewerkt. Politici moeten betrouwhaar 

en integer zijn Dat is nog nict altijd de 

praktijk. Fn het beeld van de politick 

wordt char in sterke mate door bcpaald. 

[)c Be.,tuurdcrwcrcniging necmt dit 

( [) v (, 7 '!1 

thema sericus en zal het hct komende 

najaar orpikkcn." Van Velzcn ziet een 

enorme klus voor de partij: "Wij staan 

voor de noodzaak van cen aantal staats

rechtelijke vernieuwingen, voor bc

stuurlijkc vcrnicuwing en voor het 

ontwikkelen van een houding van poli

tici dicht hij mensen. Daar moet een vi

sic or worden ontwikkeld, die aansluit 

bit hct concept van de verantwoordc

lijke sarnenlcving. AI-; ik ccn advies 

mag gcven aan mijn opvolger, dan lijkt 

mij daar een belangrijkc taak tc Jig

gen." 

,irs. Th FB.,\1 Brinkel ( 1958) is sla]ntedewer

ker Wetc11schilptdtjk lmtituut voor het CDA er1 

red 11c I ie-sccrc 111 ri s 

Vcrkenninqcn. 

CIJrislw-1 )emomtltsche 

Ook de voorzittcr van hct CDA

Vrouwcnhcraad, mw. T longma-Roelants 

wa'-> voor hct grocpsgcsprck uitgcnodigd Zij 

\VJ'-> cchtcr hc!JJc., vcrhindcrcl 

2. A.C ZiJdcrvcld Van oudc en nicuwc 

christcncn, C:hmtcn-Dcmocrati,chc Vcr

kcnningcn, september 1 <J<JO. :i60 .172. 
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