
De C van het CDA wordt steeds meer een probleem, zowel in de 

maatschappij als in het CDA zelf. In de partij functioneert de 

grondslag niet of nauwelijks. De bezinning op de politieke over

tuiging client nu juist een permanente partijactiviteit te zijn. Dit 

kan uiteindelijk tot een veel kleinere partij leiden. Maar de enige 

andere eerlijke optie is het schrappen van de C. 

D 
c vast<;tel\ing van ecn 

nicuw Program van 

Uitgangspunten brengt 

ccn lase van bezinning 

over de dicpere motieven voor en grote 

li,nen van one, politick handelen met 

zich mee. Naar aanlciding daarvan 

vraag ik uw aandacht voor dric punten 

die tn mqn ogen van groot bclang ZIJn 

voor de toekom-.t van on-

zc partiJ: de evangelische 

grondslag, de rclatic tus

c,cn politick en burger en 

de partijcultuur. Dezc thc

ma's komen hierna achter

ecnvolgcns aan de orde. 

Het CDA en de 
grondslag 

mccnschappelijkc impiratie die ook de 

jouwc is. Wat mij bett·dt is dat her 

evangelisch appcl zoals we dat aange

reikt krijgen uit de Christclijkc traditie. 

En daarom ben ik lid van het CDA. 

Op het moment dat ik dit schrijf wordt 

vee! cncrgie gcstoken in een herziening 

van her Program van Uitgangspunten. 

Desondanks kom ik na 

De politick ic, een van de 

bclangriJkste kanalen voor 

de concrctisering van 

maatschappcliJkc betrok-
Drs. H. Hoogerwerf 

jarenlange betrokkenheid 

bij hct CDA steeds mecr 

tot de conclusic dat de 

grondslag in het CDA 

niet of nauwelijks func

tionccrt. Dit manco 

wordt steeds grater door 

de instroom van nieuwe 

!eden waarvoor de chris

telijke inspiratie niet 

meer is dan een accepta

bele verwoording van ccn 

aantal algcmeen humane 

kcnheid en de verwczcnlijking van ver

antwoordeltjkheden Om dkcticf te 

kunne11 participeren in het politieke 

proces kies je ecn partij. Hct ligt voor 

de hand dat dit de partij wordt die 

memen vercnigt op grond van een ge-
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waarden. 

Het CDA hecft de intentie om steeds 

te zoeken naar de hctekenis van het 

Evangelic voor de politick (art. I van 

het nieuwe Program van 

Uitgangspunten). i\laar hoe werkt dat 
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dan precies7 Moeten wij ons neer gaan 

leggen bij ccn nict bcsproken individu

elc verwerking van de individuele inspi

ratie, op basis waarvan wij vcrvolgens 

gemeenschappclijk, in navolging van 

cen concurrent uit het politieke mid

den, 'de bestc oplossing bij elk pro

blcem zoeken'7 

Het model dat twaalfeneenhalf jaar gc

leden bij de totstandkoming van bet 

C:DA werd gekozen voor de structure

ring van de relatie tussen uiteenlopende 

geloofsopvattingcn en dagelijkse poli

tiek is het werken met een Program van 

Uitgangspunten. Modeltechnisch ge

zien hebben de uitgangspunten als 

Met de blijvende 
toename van het 

aantal CDA-leden 
waarvoor het 

Evangelie geen 
godsdienstige bete
kenis heeft zal het 

appel aan betekenis 
verliezen. 

buffer tusscn de religie en de 

politiekc standpunten een in

put- en een outputkant. De 

input is de formulcring van 

het antwoord op her 

Evangeli'>ch appel in een ge

zamenlijke politieke overtui

ging De output-zijde is de 

vertaling van de uitgangs

punten naar de politieke 

praktijk. Aan dit laatste i'> 

hard gewerkt Vooral hct 

Wetenschappelijk lmtituut heelt vee! 

vruchtbaar en fundamentecl werk ver

richt Langzamerhand beginnen de 

kernbegrippen door de gehele partij 

heen gehanteerd te worden, al is de stu

rende werking ervan vaak nog bedroe-

vend gering. 

De input-zijde, de neerslag van het 

Evangelisch appcl in de politieke over

tuiging, baart mij zorgen In 1978 sprak 

het Dagelijks Bestuur van het CDA 

naar aanlciding van het rapport 

'Crondslag en politick handelen' in dit 

vcrband uit 'dat op het CDA de verant

woordclijkhcid rust tc bcvordcrcn dar 

de !eden tezamen hun politieke ovcr

tuiging in antwoord op het evange!i,ch 

appel kunnen blijven ontwikkelen' 

Naar mijn smaak hecft deze verant

woordelijkheidsbelcving zich in de 

praktijk beperkt tot een zware commi'>

'>ie die twaalf en half jaar na dato de po

litieke overtuiging opnieuw heeft 

gcformuleerd 

lk ben er van ovcrtuigd dat zonder 

voortdurende collectieve voeding van

uit het geloof de politieke overtuiging 

gaat zweven. lmmers solidaritcit, ge

rechtigheid en dergelijkc zijn op zich

zclf slcchts termen waar 1edereen z'n 

invulling aan kan gevcn. Aileen een 

voortdurende herijking, met name aan 

duizendcn jarcn gelovige wiJsheJd en 

ervaring, houdt de scherptc er in. De 

vorming van de politicke ovcrtuiging 1s 

een proces, met excuse> voor het 

cliche. Maar is het toevallig dat in de 

prote<,tant'>e kerken de mecst recente 

maatschappelijke vertaling van het gc

loof vonn krecg onder de verzamel

naam Conciliair Proce<,) 

Onze voorvaderen gingcn bij de bepa

ling van de politieke overtuiging over 

een duidelijk uitge<,t;ppelde route met 

een degelijke wandclkaart. Wij zijn op 

pad met een kompas, een stilistische 

schets van het landschap en minder ge

<,tructureerde orientaticpuntcn. Onze 

weg is ingewikkclder, maar we komen 

cr wei als we hun stati'>che benadering 

vervangen door discipline De stugge 

discipline waarmee we <,leeds opnieuw 

de richting hcpalcn. Wat mij ben-eft 

client de bezinning op de politiekc 

overtuiging daaron1 ccn pcrn1anentc 

partijactiviteit te zip1. 

Hoc kunnen we h1er concreet mee om

gaan7 lk noem een paar zaken, aller

eerst studie en bezinning. Waarom 

kennen we geen conferentics over de 

vraag wat gerechtigheid of verantwoor

delijkheid voor ons i'>7 Bijeenkomsten 

die bij wijze van spreken hcginnen met 

thcologische verhandelingen over de 
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hijhelse achtergronden lk ben niet 

bang dat zoiet<; te theoretisch blijlt, 

vanuit die diepgang schiet jc vanzelf 

door naar de praktijk en je schiet nog 

scherper ook. 

lk dcnk ook dat het CDA moct investe

ren in zijn gclovige bondgenoten. En 

dan niet aileen in de bondgcnoten van 

de macht. Ook de bondgenotcn van de 

idcalen. Niet kritickloos natuurlijk, dat 

is het kcnmcrk van een goede rclatic. 

Het Chri'itelijk Sociaal Congre-; lijkt 

mij in dit verband een van de helang

rijk'ite kadcrs. 

De voortschrijdcnde secularisatie kan 

bij dit thema niet buiten bcschouwing 

blijven Hct is een zeer bepalcnde fac

tor bij de hiervoor behandelde vragen 

De C van hct CDA wordt steeds pro

blematischcr. Niet aileen krijgen we te 

makcn met ccn rnaatschappij waarin 

het rechtstrcek'i appcllcrcn aan christe

lijke waardcn zo langzarnerhand als ecn 

gcnante vertoning wordt bcschouwd, 

maar ook groeit cr ccn gcneratic op, 

die niet zozeer <i<instoot necrnt aan de 

boo(hchap, al'i wei gcwoon niet weet 

waar we het over hcbbcn. 

Niet-gelovigen kunnen de vertaling van 

Fvangelic naar politiekc overtuiging nu 

eenmaal nauwelijks mecmaken. lk wci

gcr rnec te gaan in de rcdcnering dat 

dit wcrk, al'i ware hct een academische 

bczigheid, door iedereen met cen hel

der vcrstand kan worden uitgevocrd. 

Voor de dcclnemers is een gelovige re

latic tot Cod en zip1 boodschap cen 

noodzakclijke voorwaardc. 

Mogcn andcren dan niet meedocn7 lk 

hen op dit punt niet vrij van ccn zekere 

terughoudcndheid Nee, gecn nicren

proeverij, bat iedcr zclf beoordelen wat 

hij of zij kan rneemakcn. Maar met de 

blijvcnde tocnamc van het aantal CDA

Icdcn waarvoor hct Evangelic geen 

godsdienstige betekeni'i hcdt zal hct 
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appcl betckenis doen verliczen. De 

aansprcckbaarheid op de politieke 

overtuiging als voorwaarde voor partij

lidmaatschap i'i daarbij op tcrrnijn geen 

afdoende oplossing, immers ook die 

politiekc ovcrtuiging moet steeds op

nieuw geformulecrd worden. Misschien 

moetcn we constructies kiezen zoal<; in 

het chri'itclijk onderwijs met een idcnti

tcitsgcbondcnhcid op bestuursniveau. 

Dat dit bevrcdigend zal zijn lijkt me 

uitgeslotcn. Wanneer we kiczen voor 

een blijvende, wcrkelijkc en toctsende 

relevantie van hct Evangelic voor onze 

politieke overtuiging dan zullen we ge

noegen rnoctcn nernen met een vecl 

kleinere partij De cnige andere ecrlijkc 

optic die ik zie is het schrappen van de 

c 

Het CDA en de kiezer 
De politick i<; de laatste jaren volledig 

in de ban geraakt van de kloof die haar 

schcidt van de burgers Of die nu wer

kelijk zo drarnatisch grotcr is gewordcn 

valt te bezien. Het is wei een kit dat 

politici nict rncer over een vanzeltspre

kend gezag beschikkcn en dat een in

tcnsievc vorm van participatie al-, hct 

lidmaatschap van politieke partijcn 

sterk tcrugloopt 

Ecn cchte oplossing lijkt nog nicrnand 

te hebben gevondcn. Celukkig is het 

CDA de afgelopcn jaren hard hczig ge

weest om de pretentic'i van de politick 

terug te schroevcn. Ecn tcrugtredende 

overheid is het motid, ruimte voor vcr

antwoordelijkhcid en cigen initiaticvcn 

van burger<;. Maar dezc teneur moet 

niet door-,laan naar de andere kant In 

een plaatsclijk CDA-orgaan stond ecn 

hctoog van ccn raadslid over criminali

teit onder de titcl 'Crirninaliteit, het 

woord is aan de <;amenleving'. De 

hoodschap stond hoi van moderne 
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u... CDA-ideologie waarbij de uitkomst er 

ongeveer op neer kwam dar vooral de 

burgers zclf de criminaliteit moetcn 

aanpakkcn Deze man slaat vollcdig 

door. Natuurlijk kunnen de burger<, aan 

prevcntie doen en meer alert zijn op 

war cr om hen heen gcbeurt. !V1aar zc 

moctc11 er op kunnen rekenen dat er 

ccn stcrke arm in de buurt is als zc 

klappen drcigen te krijgen. Op haar 

terrein moet de ovcrhcid cr zijn, bc

trouwbaar en rcchtvaardig. Door de 

overheid weg te relativercn, relativecrt 

de politick zichzelf weg. 

en evcntueel de pragmatiek die daarbij 

aan de ordc komt. 

- eerlijkheid en opcnheid, dar wil zeg

gen de schaduwzijdcn van keuzes nict 

ontkennen maar durvcn benoemcn. 

De WAO-discussie bicdt op dit punt 

verhelderendc voorbccldcn. Een CDA

politicus die in de discussic over de bc

vriczing van de bestaandc gcvallcn zcgt 

dar her CDA kiest voor wcrk in plaat<, 

van uitkeringcn is nict fair wanneer hij 

daarbij nadrukkclijk de suggcstic open 

laat dat hij hct over dczcltdc mensen 

hcdt. Hij weet namelijk dat de WAG
ers, waarvan de uitkcring wordt gckort, 

CDA-politici worden tcgenwoordig vrijwel geen kans op wcrk hebbcn en 

nogal eens, meestal ten onrcchte, be- dat het indirectc werkgclcgcnhcidsef-

'chuldigd van populismc. ----------- feet van het verlaging van 

Zeit <,tcllcn we dat het De angstvalligheid de sociale lasten voor het 

C:DA, als enige cchte 

volkspartij, weer war er 

onder mcnsen Icc! t. )\ laar 

in her Iicht van de kloof 

burger-overheid kan cen 

dergelijk gedrag op lange 

termijn geen succesvolle 

strategic zijn llij burgers 

lcdt de miwatting dat po

litici dingcn bclovcn en 

niets voor elkaar krijgen. 

Zij worden hicrin bevcs

tigd door politici die ach 

waarmee binnen het 
CDA de eenheid 

grootstc dec! ten gocde 

zal komcn aan de betcr ge

schoolde en jongere werk

lozcn of schoolvcrlatcr'>. 

Mondigc burgers prikken 

dergclijke politicke mooi

praterij door. Wanneer de

zclfde politicus zou 

uitleggen dat hij kicst voor 

ecn <,tabiele collecticvc 

lastendruk en vindt dat 

ook de WAO-ers binnen 

bewaard moet 
worden maakt het 
partijlidmaatschap 
voor de (nieuwe) 

leden die met name 
politiek inhoudelijk 
ge"interesseerd zijn 

niet erg 
aantrekkelijk. 

en wee rocpcn over hun cigen on

macht. 

C:DA politici (en andcrcn) moeten dui

delijk maken dar de kern van hun be

rocp is gelcgcn in hct maken van 

kcuzes. Ceen kant en klare oplossingcn 

voor allerlei problemen, maar heldcre 

keuzcs in de aanccnschakeling van di

lemma's en afwegingen waarvoor de 

politick en de ovcrhcid zich zicn gc

plaatst. Dczc houding vereist twcc za

ken: 

uitleggcn waarom keuzc<, gemaakt 

worden, op grond van welke principcs 

het sociale zckcrheidstel

sel hun aandecl moetcn lcvcrcn dan 

zullcn burger<, zijn keuzc kunnen rc

spcctcrcn en ccn dec! van hen zal deze 

waar<,chiJnlijk nog steuncn ook. 

Craag zou ik zien dat het initiatief voor 

cen dcrgcliJke politieke cultuurverande

ring bij hct C:DA komt te liggcn 

Het CDA en zichzelf 
Hct CDA is geen vcchtpartq De loya

litcit aan !eiders is sterk. Dit is cen 

groot goed Anderzijds ontbreekt de 

werkelijke discussie en bredc menings

vorming binncn de partij erg vaak. De 
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interne partijdcmocratic vcrdicnt geen 

hong cijlcr. De discu-,<,ie over de 1,5% 

norm voor de ontwikkelings<,amenwer

king en de ongeagendccrdc nominatie 

van de lij'.ttrekker warcn hicrvan spre

kendc voorbcelden. Te vee I zaken wor

den zwaar gedirigeerd en voorgckookt. 

Partqradcn zijn allcs behalve hoogte

puntcn van politicke meningsvorming. 

1\\ijns inzicm was de opwinding op de 

partijraad in Jllni '91 en november '92 

nict aileen tc danken aan het belang 

van de aan de ordc zijndc thema's, maar 

vooral ook aan hct fcit dat het weer 

cens ergens over ging en er ccht inhou

deliJk gcknokt wcrd. 

Natuurlijk, icdereen hcdt het gcwoon 

druk met organiscrcn van activiteiten. 

De top hecft geen behoefte aan discus

sics zoal-, over Ontwikkelingssamen

werking en de Europc<;c 

Conservat1evcn. !V\aar ondertussen is 

ook aan de ha-,i'> het gewonc, gczondc 

debat over de politickc actualiteit weg

gei;rodeerd 

De houding van waaruit het CDA vaak 

politick hcdrijh i'> cr ccn van volkomen 

gcvcstigdhcid. Zij is sterk verweven 

met de hestuurlijke- en economi-,che 

toplaag van Nederland. Tljdens de ver

gaderingen van bijvoorheeld landelijkc 

commi<;<;ics en werkgroepen hebben wij 

ecn uitcrst interessante gedachtenwis

seling lief-,t onder het genot van ccn 

gocd glas wijn. Niet dater iets uit hoeft 

te komen, want op onze respectievclij

kc positics in het kabinet, de Kamer, de 

mini<;tcrics en de universiteiten kunnen 

we de zaak verder afdoende regclcn. 

Natuurlijk gctuigt het van gocd bcstuur 

om te voorkomen dat zaken cscalcrcn 

en dat ondcrlingc mcningsverschillen 

op straat worden uitgevochten, maar de 

angstvallighcid waarmee binnen het 

CllV 1, 7 'J l 

CDA de ccnhcid bcwaard moet worden 

maakt het partijlidmaatschap voor de 

(nicuwc) !eden die met name politiek 

inhoudelijk ge'interesscerd zijn nict erg 

aantrekkelijk. Het is in mijn ogcn van 

groot bclang dat de partij in de komen

de jaren gaat zoeken naar ccn gczond 

evcnwicht tussen samenhang en stabili

teit encrzijd<; en werkelijke, levendige 

christen -dcmocratischc meningsvor

ming anderziJds 

Tot zover de enigszins sombere over

wegingen van ccn cnthousiast CDA

Iid. In de hoop op een geruststellende 

reactie uwcrzijds. 

Drs. H Hoogerwerf ( 1960) is heletdsmedeu>er
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