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Het is betreurenswaardig dat veel CDA-politici naar buiten toe zo 

weinig met de CDA-uitgangspunten werken. Bij het verwoorden 

van hun politieke standpunten worden die zo weinig gebruikt als 

basis voor het uitleggen van hun politiek handelen. Meer aandacht 

voor milieu, sociale vernieuwing en een andere houding jegens in

dividualisering zijn nodig. 

H 
et C:DA is een christen

democratische partij lk 

ben mij ervan bewust, dat 

ik met deze zin een open 

deur in trap. Toch denk ik dat, als ik met 

u '>til wil blijvcn staan hij de betekenis 

van de Crondslag en het Program van 

Llitgangspunten, dit voor het C:DA een 

van de mce'>t princip1cle basisgedach

tcn is. 

mocratische politick. 

Zou onze partij verstoken zijn gcbleven 

van de 'Crondslag voor het politick 

handelen' en her Program van 

Llitgangspuntcn, dan zou naar mijn me

ning hct CDA haar twaalfeneenhalfja

rig bestaan nooit gevierd hehhen. 

l'iet Stccnkamp en de zijncn hebhen in 

hct voorstadiurn van het ontstaan van 

hct CDA dan ook zeer 

goed wcrk verricht. 

Het zijn de lange en in

houdelijk zeer diepc dis

cussies van toentertijd 

die mijn helangstelling 

hcbben gewekt voor de 
christen -dernocra tische 

politiek. Nog steeds voel 

ik rnij zeer aangetrokkcn 

tot en verwant met de 

to en opgesteldc uit-

Het C:DA is gecn chri'>tc

lijkc partij C:DA-politici 

kunnen niet aangcsprokcn 

worden op passage'> uit de 

Bijhcl C:DA-politici zijn 

aansprcekbaar op de uit

gang~puntcn vcnvoord in 

hct Program van 

Llitgangspunten Hierin is 

hct lliJhelse gedachten

gocd uitgewerkt naar hoc 

CDA-politici dienen om te 

gaan met prohlemcn waar-

gangspunten: rnensen 
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aanspreken op hun ver

antwoor- dclijkheid, daarhij rckcning mcc zij gcconfronteerd worden in hun 

dagelqks politick handelcn. 

Het Program van Llitgangspuntcn is 

naar mijn rnening dan ook de bindende 

lauor voor aile C:DA-politici en waar

horgt ccn daadwcrkclijke christen-de-

CllV 1, 7 <>1 

houdcnd met solidaritcit ten opzichte 

van clkaar. De uitgangspunten rent

rnccsterschap en gcrechtigheid waar

borgen dat hct CDA het verworvcn 

gocd en de zwakkcrcn in de samenlc-
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ving blijft beschermcn. 

Dit zijn naar mijn mcning de mecst 

wervende eigenschappen van hct CO A. 
Wat ik echter betreur is, dar vee! CDA

politici naar buiten toe zo weinig met 

deze uitgangspuntcn werken. Als zij 

hun politiekc standpunten verwoorden, 

worden zo weinig uitgangspuntcn al:-, 

basis gebruikt voor het uitleggcn van 

dat politiek handelcn. Vaak wordt de 

materie nict bcheerst. 

Cursussen, rapporten en 
netwerken 
Als partij zouden wij daar naar mijn 

mening, nog mecr aan moeten werken 

Kamerkringbesturen en afdelingsbestu

ren zoudcn hier een zecr belangrijke 

rol in kunnen spelen Zij zijn immers de 

organen binncn onze partij die vcrant

woordelijk zijn voor het gocd functio

nercn van onze fracties? Zij moeten en 

kunnen ons politici hierop aansprcken 

Ecn ander sterk punt van onze partij is 

de stcrke verwevenhcid met het maat

schappelijk middenveld. Dat moct 

goed vasrgehouden worden. COA-poli

tici moeten hicrmee blijven werken. 

Discussies moeten steeds weer opnieuw 

worden aangegaan. 

Netwerken dicncn voortdurend in bc

dan nu al gebeurt CDA

politici zouden verplicht Te vaak is de 
wcging te blijven en te 

worden uitgebreid. Het 

moeten worden meer achterban niet op bijwonen van allerlei bij-

doelgerichte cur<,ussen te de hoogte van het eenkomsten is van emi-

volgen bestaan van allerlei nent belang Het gaat hier 

lk dcnk dat de cursussen partijrapporten om de uitvoering van het 
begrip gespreide verant

woordelijkheid 

die door het 

Steenkampinstituut georganisecrd wor

den te vaak te vrijblijvend worden aan

gcbodcn. 

Cclukkig zien wij tcgenwoordig meer 

doelgerichtc studi:odagen in de aanbie

ding, die daardoor hctcr van opzet zijn. 

Maar veel van onzc mensen denken 

nog te vaak dat zij die studieavonden of 

-dagcn niet nodig hebbcn. Soms ge

neert men zich er zclfs voor er heen te 

gaan. 

Daar moet verandering in komen. 

llinnen onze partij zijn op vrijwel aile 

beleidstcrreinen door het 

Wctenschappelijk lnstituut of door 

wcrkgroepen rapporten geschrevcn 

waaruit onze mensen vanuit het veld 

gocd onderbouwde standpunten zou

den kunncn overnemen. Tc vaak con

statccr ik cchter dat men niet op de 

hoogte is van het bestaan van dezc rap

porten. 

Dit noem ik ecn gcmiste kans. 

lk denk dat het uitdragen van hct 

CDA-gedachtengoed en het je Iaten 

zien bij zoveel mogelijk organisaties 

van elementair belang is voor het goed 

kunnen functioneren. 

In de discussies die 066, PvdA en VVD 

met elkaar voeren over de zogenaamde 

Paarse Coalitie zijn her deze twee pun

ten waarop het COA wordt bekriti

secrd. Jaloezie? 

Hct CDA op deze, voor ons zeer sterke 

punten, aanvallcn, versterkt volgens mij 

de positie van het CD A. Ze mogen dan 

ook wat mij bctrcft nog heel lang door 

gaan. 

Geen Paarse Coalitie 
Oat een Paarse Coalitie tot stand komt, 

geloof ik niet 066 en VVD staan, wat 

hun liberalc uitgangspunten betrcft, tc 

ver van elkaar a f. 

Bovendien wcrkt de VVD voor D66 tc 
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dogmati'>ch; D66 werkt voor de VVD 

te vee! vanuit de lossc hand. Een poli

tickc -.amcnwcrking zal snel stuk !open. 

Hct bekritiseren van hct CDA kan 

gccn basis zijn voor andere partijcn 

voor ~an1cn\Vl'fking. 

Llitgaande van de gedachtc dat het 

Cl )A in de volgcnde regeerperiode 

loch weer dec! zal uitmaken van de re

gcring, dcnk ik dat de criminaliteit, de 

decentralisatic en de wcrkgelcgenheid 

de helangrqkste rroblemen zullen wor

den. 

llij hct tcrugdringen van de criminali

teit zal doelmatiger moetcn worden or

getrcdcn. Daarnaast zal een 

rrcventievc aanpak, met gocde voor

lichting, erg helangrijk zijn. 

Het dkct van een goede preventie kan 

daarbij tweezijdig 

zijn: 

de criminaliteit kan verminderen; 

2. de burger zal zich in zijn omgeving 

vciligcr gaan voclcn. 

In het kadcr van de suh,idiaritcitsge

dachte zal de decentralisatie-impuls 

nog verder mocten worden uitgevoerd. 

Verantwoordclijkheden overdragen van 

het riJk naar provincies (of regic/s) en 

gcmeenten zal, als dat met bezuinigin

gcn gepaard gaat, nog heel wat span

ningcn veruorzaken. Cemeenten zullcn 

hct hierbij erg moeilijk krijgen Van de 

er1e kant zullen zij er taken bijkrijgen, 

maar tegelijkertijd zullcn zij andere 

I helcid<;)taken moeten afstaan aan hct 

he'>tuur van hun regio. 

.'vlij lijkt dat hierdoor de duidelijkhcid 

naar de burger toe (en dat wa5 toch de 

hedoeling~J nict vcrgroot wordt. 

Het lijkt mij dan ook zeer aanhevelcm

waardig al5 er aileen al hinnen het 

CDA cen mcer ccnsluidend <;tandrunt 

naar huiten zou worden gebracht en 

dat door C:DA-politici op de ver<,chil

lcnde niveau'> op meer eflectievere wij-
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ze zou worden samengewerkt. 

Overigens wil ik hiermee niet aangcven 

dat ik een vcrschuiving van taken bin

nen bestuurlijk Nederland geen goede 

zaak vind. lntegendeel Door de taken 

daar ncer te leggen waar ze thuis horen, 

kunnen sneller en hctcr in samenwer

king met hetrokkenen, besluiten genu

men worden. Dat zou voor bestuurlijk 

Nederland een hele vooruitgang hete

kenen. Besturen op hoofdlijnen is in dit 

kadcr ook een bekende kreet. 

De werkgelegenhcid zal mijns inziens 

het pruhleem van de komende jaren 

blijven. Adequate oplmsingen op lan

delijk niveau kan ik al'> leek hiervoor nu 

niet aandragen. 

Liefst CDA-VVD-kabinet 
l\1et welke partij het CDA in de vol

gende regeerperiode moet gaan samen

werken, is voor mij nog niet duidelijk 

Vee! zal afhangen van de verkiezings

uit'>lag 

Zal het inderdaad zo zijn, dat er een 

grote winst geboekt wordt door D66 

en dat de PvdA flink zal te-

rugvallen, dan lijkt rnij, als Het bekritiseren van 
daarmec een meerderheid in het CDA kan voor 
de Twcede Kamer kan wor

den bereikt, een samenwer

king tussen CDA, PvdA en 

!J66 voor de hand liggen 

andere partijen geen 
basis zijn voor 
samenwerking. 

Het zou mij zeer vcrbazen als een 

rneerderheid tot <,land zou kornen voor 

een combinatie CDA\VVD, wat ik ech

ter wei de verstandig<;tc en beste uitslag 

zou vinden. Want, als ik even tcrugkijk 

naar de punten die naar mijn rnening de 

belangri]kste problcmen voor de ko

rnende regeerperiode zullen zijn, dan 

dcnk ik dat deze het beste door een co

ali tie CDA\VVD kunnen worden opge

lost. 

Door een coalitie waarin de VVD ver

tcgenwoordigd is, zal het vertrouwen 



in het hcdrijfsleven weer toencmen. In 

combinatic met de \age rentestand zul

len de investeringen en daardoor ook 

de werkgelegcnheid weer kunnen toe

ncmen. We hoeven hicrhij niet bang te 

zijn voor een vcrdere bedrciging van 

hct milieu: de beste ministers voor mi

lieuzakcn zijn tot nu toe nog altijd door 

de VVD gelevcrd 

Voorts denk ik dat de bestrijding van 

de criminaliteit en de dccentralisatic ef

fectiever met onze rechtsc liberalen kan 

worden aangepakt. 

Suggesties 
Tot <,]ot wil ik U nog ecn drietal sug

gesties aan de hand doen 

waarvan ik dcnk dat onze partij zich 

daar in de toekomst nog meer mee zal 

kunnen profilercn: 

- wij zouden naar mijn mening op lo

kaal niveau de voortrekkcr moeten 

worden van de sociale vernieuwing. 

lmmers door de sociale vernieuwing 

krijgt de bewoncr van de wijk meer 

mogelijkhedcn zijn verantwoordelijk

heid ten opzichte van zijn medebewo

ner te dragen Hierdoor kan de 

saamhorighcid (versus de individualisc

ring) in de wijk vergroot worden. 

De wijkbcwoners zullcn zclf mee zorg

dragcn voor een schone en veilige 

wijk\gemeente. De gemcentes kunncn 

hicrbij een activerende rol blijven spe

lcn 

het CDA staat tot nu toe zeer seep

tisch tegenovcr de i ndividualiseri ng. 

Terecht, als wij ervan uitgaan, dat door 

de individualisering de mens geen oog 

mcer heeft voor zijn medemens en zijn 

cigenbelang voorop stelt. Maar, is dat 

wei zo' 

lk geloof van niet. De sceptische hou

ding van het CDA zal moeten vcrande

ren in een hegripvolle Het CDA client 

op de vcranderingcn in te spelcn. 

De mens van deze tijd wenst nict meer 

dee! uit tc maken van cen groep waarin 

hij tocvallig tcrecht kwam. Hij maakt 

nu individuele keuzes. gaat van zichzclt 

uit, kiest zelf voor de groep waar hij 

dee\ van wil uitmakcn. 

In feite is de huidige individualiscring 

een vorm van specialisering. De mens is 

een sociaal wezen, en zal dat ook altijd 

blijven. Hij wil nu aileen zeit uitmaken 

hoc hij sociaal wil lunctioneren. De 

verbinding.,]ijnen tusscn de menscn zijn 

vcranderd. 

Het C:DA moct op deze vcranderingcn 

inspelen. Dat zou onder andere kunnen 

door meer aandacht te gaan hesteder1 

aan het vrijwilligerswcrk Vrijwilliger<,

organisaties mocten sericuzer genomcn 

worden. 

Herwaardcring van het maatschappelijk 

middenvcld, opwaardering van de on

betaalde arbeid: wij hebben onze mond 

ervan vo\ 1 

- het CDA staat bij vee\ organisaties 

bekend als cen niet- milieuvriendc\ijke 

partij. 

Celukkig schenkt het nicuwc Program 

van Uitgangspunten nu meer aandacht 

aan hct mili~u Maar, dat betckent wei, 

dat de CDA-politici weten wat de partij 

wil. Weten, dat wij met zijn allen beslo

ten hebhcn het milieu meer naar de 

voorgrond te halcn. 

Wellicht dat Ll als partijbestuur hier

aan, naar de \eden toe, wat extra aan

dacht zou kunncn bestedcn. 
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