
PE I 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Bakens bij de oversteek 

Tegen de achtergrond van verslappende 
politieke participatie en een verdwijnende 
interesse in een principil9/e benadering is de 
vaststelling van het nieuwe Program van 
Uitgangspunten op het CDA-Congres van 
15 mei aanstaande na a! de discussies in 
de achterban een monument. Een grand
slag hebben is echter niet vo/doende. De 
grondslag moet herkenbaar vertaald wor
den in politieke keuzes en in daden van her
kenbare en op de grands lag aanspreekbare 
vertegenwoordigers. Anders wordt het mo
nument a! snel een ruine. 

Het is de kamerkring Noord Brabant ge
weest die bij de vele honderden reacties op 
het Program van Uitgangspunten voor
stelde die zin uit het slothoofdstuk van het 
Program van Uitgangspunten over de Uit
gangspunten als Bakens bij de Oversteek 
helemaal naar voren te halen en die betite
ling als doopnaam aan het nieuwe Program 
van Uitgangspunten mee te geven. Er is in 
een eerder stadium ook wei eens gesugge
reerd om als titel mee te geven 'Verbond 
met de Toekomst'. De vraag is of een be
ginselprogramma anders dan een verkie
zingsprogramma, eigenlijk wei een aparte 
titel nodig heeft. Het gaat immers om het 
Program van Uitgangspunten. De beslis
sing is aan de Partijraad en het Congres van 
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14 en 15 mei aanstaande. Ook deze be
slissing. 

De honderden congresgangers hebben 
twee dikke documenten voor zich: de tekst 
van het Ontwerp-Program van Uitgangs
punten zoals dat een jaar geleden met 
hoofdtekst en artikelen aan de partij werd 
gepresenteerd en de meer dan zeshonderd 
amendementen, die vanuit de partij ter dis
cussie worden gesteld. Als die twee docu
menten op het einde van het Congres in el
kaar kunnen worden geschoven, is dat 
tevens het antwoord op drie cruciale vra
gen, waar het CDA in de afgelopen weken 
mee werd geconfronteerd: 

- Is er nog wei plaats in onze tijd voor een 
'klassieke' politieke partij, zijn 'de par
tijen, uit de tijd?' Er zijn zoveel andere 
mogelijkheden voor de kiezer om voor 
haar of zijn belangen op te komen, ken
nis te nemen van water in de centra van 
de macht gaande is, en die centra ook te 
be.lnvloeden, van de rechter tot de tele
visie, van een referendum tot de 
phone-in. 

- Is er nog wei een perspectief voor een 
beginselpartij die richtlijnen formuleert 
over de horizon van de volgende verkie-
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zingen heen, op die richtlijnen kan wor
den aangesproken op momenten van 
moeilijke keuzes tegen populaire voor
keuren in? Als er al een functie is voor 
een politieke partij, dan lijkt dat in het te
levisietijdperk primair de functie om een 
aansprekende kandidaat naar voren te 
brengen. Het zijn de opiniepeilingen 
die om een direct antwoord van die kan
didaat vragen in een kort - vooral kort -
pragmatisch program. 

- Is de zelf aangenomen identiteit van het 
CDA eigenlijk niet meer dan een verhul
ling van gewoon politiek machtsstreven. 
Is de totstandkoming van dat CDA ei
genlijk niet primair bepaald door de wens 
van de toenmalige christelijke partijen in 
neergang om hun machtspositie veilig te 
stellen in een opgefriste uitvoering. Is het 
nieuwe Program van Uitgangspunten ei
genlijk meer dan een grote onderhouds
beurt van die facade? Wat doet of wat 
heeft het CDA gedaan tegen de verva
ging van normen en waarden, tegen het 
libertinisme? 

Het komende Congres van het CDA kan op 
die drie clusters van vragen een duidelijk en 
geloofwaardig antwoord geven. Het is niet 
overdreven te stellen, dat na de oprichting 
geen periode voor het CDA van zo'n bepa
lende betekenis is geweest als deze maan
den, waarin de partij staat voor een drie
voudige keuze. De herdefiniering van de 
uitgangspunten, de presentatie van een 
verkiezingsprogramma dat op herkenbare 
wijze voortvloeit uit die uitgangspunten en 
de selectie van kandidaten voor liefst drie 
verkiezingen. Kandidaten die geloofwaar
dig (en liefst ook wervend) uitgangspunten 
en verkiezingsprogramma's kunnen uitdra
gen en in de praktijk realiseren. 

De basis van dat alles is het Congres. Wat 
is na een vijftiental jaren gewerkt te hebben 
met het oude Program van Uitgangspunten 

Christen Democratische Verkenningen 5/93 

Peri scoop 

ons antwoord op zaken als de zich zwaar 
doorzettende secularisatie, de multi-cultu
ralisering van onze samenleving, de ver
schuiving in normen en waarden? Is er in 
de Nederlandse samenleving, van rond de 
eeuwwisseling nog wei plaats voor een op 
principes gebaseerde politieke beweging, 
en dan nog wei voor een beweging die zich 
'kenmerkend' beroept op de Bijbel en de 
Evangelische Boodschap? Wordt het ei
genlijk geen tijd om die ballast af te werpen, 
nu steeds minder mensen zich als actief 
christen etiquetteren, nu die 'geboorte
grondslag' vooral lijkt te worden aange
voerd door buitenstaanders om het het CDA 
aileen maar lastig te maken, nu de aan
trekkelijkheid van het CDA op de eerste 
plaats lijkt te bestaan in het presenteren van 
goede bestuurders en vertegenwoordigers 
en een aansprekend antwoord op de hui
dige financiele en economische preble
men? Een christelijke partij in een land met 
steeds minder christenen? En de christe
nen die er nog zijn, en vooral hun kerken of 
bisschoppen, bestoken die partij met ver
wijten dat ze niet christelijk of radicaal ge
noeg is. 

Het is al moeilijk genoeg om in dit land 
waar meer mensen zich met misdaad lijken 
in te Iaten dan met de politiek als partij te 
functioneren. En dan ook nogal die ballast! 

Een inventarisatie van de amendemen
ten op het antwerp-Program van Uitgangs
punten toont het tegendeel. Vanuit de ach
terban van de partij zelf komt een klip en 
klaar antwoord. Wat politicologen ook voor
spellen, wat uit de opiniemetingen ook naar 
voren komt; er is een geweldige inzet en 
een niet meerduidig te interpreteren keuze 
voor een vitale, participatoire partij, en die 
partij moet open, toekomstgericht, princi
pieel verankerd, evangelisch ge·inspireerd 
zijn. 

In het achter ons liggende winterseizoen 
zijn vele, vele honderden vergaderingen op 
lokaal, op kamerkring- en op provinciaal ni-
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veau gewijd aan het antwerp-Program van 
Uitgangspunten. Ook de gelieerde organi
saties, als het CDJA en het Vrouwenberaad 
hebben zich intensief met de teksten en ar
tikelen bezig gehouden. Oat gold ook de 
fracties in de Tweede Kamer en het Euro
pese Parlement. Maar ook buiten het CDA, 
bij maatschappelijke organisaties en in de 
kerken werd aandacht aan het nieuwe be
ginselprogramma besteed. De grote inte
resse van de katholieke bisschoppencon
ferentie en daaraan verbonden instellingen 
viel daarbij op. Een zeer rijke oogst van 
amendementen, adviezen, commentaren 
kon dan ook in de afgelopen weken ver
gaard worden en aan Partijraad en Congres 
worden voorgelegd. 

De amendementen 

Grondslag en Uitgangspunten 
In het ontwerp-beginselprogramma is ge
kozen voor handhaving van de bepalende 
elementen bij de stichting van het CDA: 
Evangelische verankering en vier daaraan 
gerelateerde kernbegrippen. Daarbij is 
strakker dan bij de oprichting geformuleerd 
dat die kernbegrippen, die uitgangspunten 
tel kens belicht dienen te worden vanuit dat 
Evangelie. De zin dat toetsing aan de Hei
lige Schrift kern is van de politieke overtui
ging, werd toegevoegd. In de amendemen
ten op de eerste drie constituerende 
artikelen vallen een aantal zaken op. Er is 
op de eerste plaats een duidelijke onder
streping van de gedane keuze en er zijn ver
schillende suggesties om de tekst nog 
'zwaarder' te maken. Vervolgens zijn er wei 
taalkundige problemen met de toevoeging 
'de toetsing aan de Heilige Schrift is de kern 
van die politieke overtuiging', maar is er een 
duidelijke neiging om die toevoeging als 
een verrijking en verbetering te zien. In de 
pre-advisering is aan de taalkundige be
zwaren tegemoet gekomen, en is 'kern' ver
vangen door 'kenmerk'. 
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Daarnaast is er een duidelijke bevestiging 
van de openheid van de partij naar de ge
hele Nederlandse bevolking, tesamen met 
de eis dat voorfunctioneren binnen het CDA 
onderschrijving van de grondslag een ab
solute voorwaarde is. Oat is geen rbntgen
apparaat voor aspirant-leden en vertegen
woordigers, maar volledig respect voor de 
uitspraak om welke persoonlijke beweeg
redenen ook, dat men de grondslag onder
schrijft. Voor velen is deze plaatsbepaling 
duidelijk, en is een amendement voor na
dere onderstreping van die openheid niet 
nodig. 

Boeiend is vooral wat niet is voorgesteld. 
Er zijn geen voorstellen gekomen om an
dere kernbegrippen te introduceren, of be
staande te vervangen. In de voorbereiding 
is wei eens gesuggereerd om het begrip 
'verdraagzaamheid' toe te voegen, en wie 
naar andere christen-democratische par
tijen kijkt, weet, dat daar ook andere be
grippen naar voren worden gehaald, zoals 
'vrijheid' bij de Christliche Democratische 
Union (CDU) in Duitsland. Kennelijk is het 
juist die onderstreping van de Evangelische 
verankering, die de behoefte aan codifica
tie van mogelijke andere begrippen over
bodig heeft gemaakt. Begrippen kunnen 
veranderen, anders ge·lnterpreteerd wor
den, maar altijd blijft de referentie aan het 
Evangelie. 
Daarnaast is er geen aandrang geweest om 
het in andere christen-democratische par
tijen zo bepalende christelijke mensbeeld 
ook in het nieuwe Program van Uitgangs
punten een zwaardere plaats te Iaten inne
men dan het nu overigens al gekregen heeft 
(zie art. 4 en vooral art. 7). 

lets anders is ook opmerkelijk. De jonge 
geschiedenis van het CDA is gekenmerkt 
door spanningen met kerken en vooral met 
de kerken verbonden organen. Op zekere 
momenten heeft dit bijna tot banvloeken ge
leid. De emoties van het kruisrakkettende
bat en bij de afzwering van de samenwer-
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king met Den Uyl ('Van Agt mag zich geen 
christen meer noemen, als hij met de VVD 
gaat regeren!'), zijn niet doorslaggevend 
geweest voor een herziening van de relatie 
met de kerken. lntegendeel: er is een breed 
gedragen pleidooi om wezenlijke betekenis 
te blijven geven aan spreken 'en handelen' 
van de Kerken. Geen rancunes, geen on
verschilligheid, geen hooghartigheid; dat is 
de boodschap van de achterban aan de par
tij. En voor de rest wordt in vele, vele amen
dementen de betekenis van de kernbegrip
pen, de bakens, aangescherpt en ver
duidelijkt, waarbij de rijkdom van het beg rip 
'rentmeesterschap' in het bijzonder belicht 
wordt, terwijl er een brede acceptatie blijkt 
van de conceptie van 'publieke gerechtig
heid'. 

Uitdaging en Appel 
Vanaf artikel 12 wordt een poging gedaan 
om de richting te duiden, waartoe de kern
begrippen leiden op de vijf grote aan
dachtsvelden van de politiek. Maar ook hier 
Iaten de amendementen geen verzwakking 
zien, maar juist aanscherping van de keu
zes en pogingen om de verbindingen tus
sen de kernbegrippen en die keuzes hel
derder te maken. In aile vijf de sub
hoofdstu kken. 

Democratie als verworvenheid en opdracht 
In dit subhoofdstuk wordt vooral in de amen
dementen het concept van de verantwoor
delijke samenleving nog sterker naar voren 
gehaald; de concentratie van de overheid 
op kerntaken, en de noodzaak van het du
alisme voor een goed functionerende de
mocratie. Het Deens referendum en de twij
fel aan Europa hebben geen weerslag 
gekregen door bijvoorbeeld een afzwakking 
van de keuze voor Europa. lntegendeel: er 
is onder de voorwaarde van het democra
tisch gehalte een duidelijke wil om die Eu
ropese Unie in haar volheid te accepteren, 
ook als nieuwe bestuurslaag. Terwijl ook de 
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opbouw van het Program van Uitgangs
punten naar die derde dimensie, die van de 
wereldwijde aanpak van aile grote proble
men, steun vindt. Vele amendementen 
gaan in de richting van een versterking van 
de rol van de Verenigde Naties en van het 
accepteren van mondiale verantwoordelijk
heid. 

Het is niet overdreven 
te stellen, dat geen 
periode voor het CDA 
van zo'n bepalende 
betekenis is geweest als 
deze maanden, waarin 
de partij staat voor een 
drievoudige keuze 

Maar ook iets anders valt op. Het demo
cratisch herstel hangt vooral af van het mo
reel gehalte van vertegenwoordigers en be
stuurders. Uit verschillende hoe ken worden 
pleidooien gehouden voor het stellen van 
hoge eisen aan de persoonlijke integriteit 
van (christen-democratische) afgevaardig
den. In de pre-advisering wordt hiervoor be
grip getoond maar wordt toch terughou
dendheid bepleit, juist omdat dit soort 
speciale bepalingen zo gemakkelijk weer 
tot het plaatsen van het rontgenapparaat 
leidt en tot het elkaar de maat nemen. 

Veiligheid en Recht 
De auteurs van het antwerp-Program van 
Uitgangspunten is verweten dat zij een te 
strenge tekst hadden gemaakt terzake van 
de levensbescherming 'in elk ontwikke
lingsstadium of elke verschijningsvorm'. 
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Maar vanuit de achterban werd deze keuze 
voluit bevestigd. Wei is er methodologische 
kritiek. De veiligheid wordt bedreigd door 
een gebrekkige rechtshandhaving, door cri
minaliteit, en door internationale onveilig
heid. Binnen de nationale en Europese be
dreigingen ten aanzien van veiligheid en 
recht verdient de levensbescherming zeer 
bijzondere aandacht, met name in het Iicht 
van de technologische ontwikkelingen. En 
daarom wordt er een zekere herverkaveling 
van die artikelen gevraagd. Het is geen stap 
terug, eerder een verzwaring terzake van 
bepalingen als het aanduiden van de gren
zen van research en experimenten waarbij 
menselijk Ieven betrokken is, de stimulering 
van ethisch beraad en de bescherming van 
dat menselijk Ieven. Opvallend is de brede 
aandrang om een sterke passage op te 
nemen over slachtofferhulp. Het gaat hier
bij niet aileen om slachtoffers van binnen
landse criminaliteit. Voor de opvang van 
vluchtelingen en vervolgden wordt een ro
yaal beleid bepleit. 

Van de andere kant geen illusie-politiek. 
Hoezeer ook de hoop is gevestigd op een 
rol van de Europese Unie bij de totstand
koming van een veiligheidsstructuur in Eu
ropa, en hoezeer ook steun gegeven wordt 
aan de rol van de Verenigde Naties bij de 
vredeshandhaving; toch kan naar het oor
deel van velen een artikel over de noodzaak 
van een nationale krijgsmacht niet gemist 
worden. Tezelfdertijd blijft er een niet on
belangrijke stroming in de partij die onmid
dellijk af wil van een veiligheidssysteem dat 
nog in sterke mate rust op het bezit van nu
cleaire wapens. 

Werk en Welzijn 
De keuze voor een cultuur van soberheid, 
werkzaamheid en het dragen van eigen ver
antwoordelijkheid blijkt breed te worden ge
dragen door de achterban. Oat betekent 
ook inzet voor een ingrijpende reductie van 
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het overheidstekort en overdracht van de 
werknemersverzekeringen naar de sociale 
partners. Het wordt allemaal bevestigd, in
clusief de nieuwe normering van de sociale 
zekerheid. Wei zijn er enkele amendemen
ten die willen voorkomen dat de algemene 
maatschappelijke solidariteit onder druk 
komt te staan. 

Maar ook hier weer geen illusiepolitiek. 
Node werd door sommigen een artikel ge
mist, waarin de onvervangbare rol van de 
onderneming wordt aangegeven, en de 
taak van de overheid om door middel van 
randvoorwaarden het functioneren van on
dernemingen te bevorderen. 

De discussie bij dit sub-hoofdstuk spitst zich 
echter toe op twee andere aspecten: de 
vrije keuze van de partner om aan het ar
beidsproces deel te nemen en de proble
matiek van de internationale solidariteit. 
Wat het eerste betreft, niet aileen het draag
krachtbeginsel moet gehandhaafd worden, 
maar er is eigenlijk ook een vraag naar een 
andere inrichting van onze samenleving 
waarin van echte keuzevrijheid sprake blijft, 
ook in de gewijzigde omstandigheden. Dan 
gaat het om meetellen in enigerlei vorm van 
'zorgjaren' bij pensioenaanspraken en op
waardering van het vrijwilligerswerk. Maar 
ook om een uitbreiding van het beg rip 'zorg' 
niet aileen naar kinderen, maar ook naar an
deren die hulp en zorg nodig hebben, zoals 
de ouders in een bepaald stadium. 

En dan de stormloop op de artikelen over 
ontwikkelingssamenwerking en de relatie 
met Midden- en Oost-Europa. Veelzeggend 
is op de eerste plaats dat uit de amende
menten 'van de achterban' geen twijfel blijkt 
over de noodzaak van onverminderde en 
genormeerde internationale solidariteit. Er 
blijkt ook geen animo om het begrip 'ont
wikkelingssamenwerking' weg te moffelen 
of een tweederangs behandeling te geven. 
De eisen van terugdringen van het over
heidstekort, van de nieuwe internationale 
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verplichtingen, zoals die voor vredeshand
having en voor de post-socialistische sta
ten, en van de voor het CDA kenmerkende 
inzet voor de 'klassieke' ontwikkelingshulp 
waren zeer moeilijk te verenigen. Een com
plicatie bij deze technisch zeer ingewik
kelde materie is dat de internationale crite
ria en begripsbepalingen ook op de helling 
staan en onvoldoende houvast bieden. 
Het Partijbestuur heeft nu in de pre-advise
ring op de amendementen voor een nieuwe 
benadering gekozen. In lijn met de resolu
tie van de CDA-Partijraad van 28 novem
ber 1992 wordt vastgehouden aan de kop
peling van onze internationale solidariteits
verplichtingen aan de ontwikkeling van 
onze welvaart. Daarbij wordt het cijfer van 
'minimaal' anderhalf procent genoemd. Die 
anderhalf procent zijn echter niet uitsluitend 
bestemd voor 'klassieke' ontwikkelingssa
menwerking. Het bedrag dat daarvoor be
steed wordt, wordt ook genormeerd, 'gega
randeerd' voorzover het hulp betreft aan de 
armste Ianden en groeperingen. Hierbij 
moet gedacht worden aan de uitspraak van 
diezelfde Partijraad dat het relatieve aan
deel van die hulp niet lager mag komen te 
liggen dan wat in 1990 beschikbaar werd 
gesteld. 

Aldus wordt gekozen voor een dubbele 
normering: een zeer harde, aan het netto 
nationaal inkomen gebonden verplichting 
voor de armste Ianden en groeperingen en 
per kabinetsperiode een afspraak over de 
andere vormen van internationale solidari
teit, daarbovenop, maar samen met de eer
ste post de anderhalf procent duidelijk over
schrijdend. Bij die discussies is het winst, 
dat de vormen van internationale solidari
teit uit de vrijblijvendheid zijn getrokken en 
gekoppeld zijn aan het begrip 'internatio
nale publieke gerechtigheid.' Op die manier 
wordt wederom de drieslag uit het Program 
van Uitgangspunten onderstreept: natio
naal, Europees, mondiaal. 

De integriteit van deze benadering zal uit-
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eindelijk getoetst worden aan de vertaling 
ervan in het verkiezingsprogramma en de 
inzet bij de kabinetsformatie. Duidelijk is, 
dat met deze benadering gekozen is voor 
een gecontinueerde herkenbare solidariteit 
met de armen in de wereld terwijl toch Iucht 
wordt verschaft voor nieuwe vormen van in
ternationale samenwerking, die na 1989 
noodzakelijk zijn gebleken. 

Milieu en rentmeesterschap 
Ook hier ging velen de voorgestelde tekst 
over het intact Iaten van de natuur niet ver 
genoeg en zijn verschillende pleidooien ge
houden voor herstel en verbetering. Te
zelfdertijd werden wei vraagtekens gezet bij 
de absoluutheid van de stelling, dat de be
schermwaardigheid zwaarder weegt naar
mate natuur, planten en dieren een be
langrijkerfunctie vervullen in het geheel van 
de kringloop. In het algemeen blijkt in deaf
delingen buitengewoon intensief gediscus
sieerd te zijn over de keuze en de richting 
van milieubeleid en inzet terzake van eco
nomische ontwikkeling. De normering van 
de economische groei aan de ecologie en 
de keuze van de inzet van die groei aller
eerst voor ecologische doelstellingen wordt 
breed gedragen, en door velen nog aange
scherpt. Wei is er begrip voor het feit, dat 
Nederland maar een beperkt aantal maat
regelen op eigen houtje kan nemen, en mi
lieubeleid met name in Europees verband 
dient te worden gevoerd. 

Terzake van de aanwending van de op
brengst van milieubelasting lopen de me
ningen uiteen. Sommigen willen de op
brengsten uitsluitend besteden aan 
milieudoelstellingen, maar het partijbestuur 
he eft een voorkeur voor die amende ring die 
een duidelijke ruimte laat voor een alge
mene verschuiving van de belastinginning 
op arbeid en kapitaal naar de milieubelas
ting. 
Daarnaast wordt de gedachte vastgehou
den om op nationaal en vooral Europees ni-
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veau de zorg voor de natuur en zaken als 
herbebossing reele kansen te geven en de 
bewerkers van die natuur ook te honoreren. 
Boeiend is ook de onderstreping van het be
ginsel van de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers en hun organisaties bij de uit
voering van het milieubeleid. 

Uit de veelheid en de kwaliteit van de amen
dementen hier blijkt niet aileen hoezeer dit 
thema leeft binnen het CDA, maar blijkt ook 
een zeer grate mate van expertise en des
kundigheid. Vanwege zijn achterban kan 
het CDA in meervoudig opzicht een groene 
partij zijn. 

Naar een cultuur van verantwoordelijkheid 
De keuzes in dit sub-hoofdstuk voor de po
sitie van gezin, erkenning van alternatieve 
samenlevingsvormen, mits gekenmerkt 
door duurzame verantwoordelijkheid, en de 
speciale zorg voor het kind worden breed 
gedragen, evenals de waardering voor niet
betaalde arbeid en de noodzaak van be
scherming van het niet-commerciele do
mein. De discussies hier zijn wederom 
geconcentreerd op de garantie van echte 
keuzevrijheid, zowel voor betaald als on
betaald werk, als 'teneinde een combina
tie .... mogelijk te maken'. Ook hier weer
spiegelt zich kennelijk de feitelijke situatie 
waarin zoveel vrouwen zich bevinden. 
Vrouwen die actief zijn in onze achterban, 
dikwijls in bestuurlijke functies, dikwijls in 
het vrijwiiligerswerk, soms in deeltijdbanen 
en niet zelden in een combinatie van beide. 
Wie het voorrecht heeft gehad om op vele 
plaatsen het Program van Uitgangspunten 
te mogen toelichten, realiseert zich ook hoe 
in enkele jaren tijds de situatie binnen de 
partij is gaan lijken op die in onze kerken. 
Zoals in de kerken diaconaat en zelfs ver
kondiging niet meer denkbaar zijn zonder 
de inzet van vooral - toch al vee! belaste -
vrijwiiligsters, zo is het functioneren van tal 
van onze afdelingen in belangrijke mate van 
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hen afhankelijk geworden. Ook dat heeft 
voor de cultuur, orientaties en prioriteiten 
van het CDA steeds grotere consequenties. 
Het principe van 'de school aan de ouders' 
wordt in de andere amendementen in dit 
sub-hoofdstuk nog eens aangescherpt, 
evenals de garantie voor identiteitsbehoud 
in onderwijs, welzijn, maatschappelijke 
dienstverlening en niet te vergeten de 
media. 

Wat de culturele minderheden betreft 
wordt de lijn van integratie door middel van 
(de mogelijkheid van) eigen organisatie
vorming onderschreven, maar bij de over
eenstemming terzake van de doelsteilingen 
is de visie op integratie en participatie nogal 
diffuus. Op grand van de verschillende op
merkingen zou kunnen worden geconclu
deerd dat een nadere bezinning binnen de 
partij op deze problematiek gewenst is. Tot 
slot wordt het beg rip 'identiteit' ook in ander 
opzicht gebruikt dan in levensbeschouwe
lijke zin. Een duidelijk pleidooi wordt ge
houden voor een nieuw artikel, waarin de 
ruimte voor de Nederlandse identiteit wordt 
vastgelegd in een tijd van Europeanisering 
en internationalisering. (Daarbij wordt per 
amendement ook de positie van het Fries 
verankerd!) 

Een monument 
Naast de meer dan zeshonderd amende
menten zijn er ook vee! opmerkingen van 
algemene aard binnengekomen. Die be
troffen stijl, mate van gedetaiileerdheid en 
systematiek. Ook was er een suggestie om 
later nog eens een populaire versie van het 
Program van Uitgangspunten te vervaardi
gen. Een waarschijnlijk onoplosbaar pro
bleem wordt gevormd door de aandacht, die 
nu noodzakelijkerwijze is geconcentreerd 
op de artikelen, terwijl de Commissie Steen
kamp/Deetman aile aandacht aan de 
hoofdtekst heeft besteed en die een vee! 
belangrijkere functie toekende dan een toe
lichting op de artikelen. In de opzet van de 
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Commissie ging het veel meer om een ma
nifest, een positie- en keuzebepaling van de 
Nederlandse christen-democratie op het 
eind van de twintigste eeuw dan om pre
cieze artikelen. Het is jammer dat in veel af
delingen de hoofdtekst eigenlijk nauwelijks 
aan de orde is geweest, of zelfs niet ver
spreid is. Het is te hopen dat na het Con
gres in de definitieve verschijning het even
wicht hier weer hersteld wordt. 

De achterban van het 
CDA wijst de populaire 
cafetaria-democratie 
radicaal af en kiest voor 
een verantwoordelijk
heidsdemocratie 

Het Congres kan intussen door de accep
tatie van het nieuwe Program van Uit
gangspunten een afdoend antwoord geven 
op die drie verwijten uit het begin van het 
artikel: Is er nog toekomst voor een klas
sieke partij? Is er nog behoefte aan een be
ginselpartij? En wat is het realiteitsgehalte 
van de Evangelische inspiratie? 

Die drie vragen zijn in de laatste maan
den zeer nadrukkelijk aan de orde geweest. 
Op de drukbezochte conferentie van de 
Wetenschappelijke lnstituten 'Partijen, uit 
de tijd?' ging het over de toekomst van de 
politieke partij, maar ook over de vraag naar 
de mogelijkheden van een beginselpartij, 
terwijl in een merkwaardig bondgenoot
schap professor Couwenberg op de stu
diedag van Civis Mundi over de christen
democratie en monseigneur Bomers bij het 
opzeggen van zijn partijlidmaatschap de 
Evangelische inspiratie ter discussie stel
den. 
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Periscoop 

De intensiteit en breedheid van de partici
patie in de discussies over het Program van 
Uitgangspunten zou aileen al een antwoord 
kunnen zijn op de vraag, of onze partij uit 
de tijd is. Maar er zijn twee andere zaken. 
Zulke discussies zouden onmogelijk zijn 
geweest, als zij niet ingekaderd waren in 
een grater programma van informatie-in
winning, politieke discussie en opiniering. 
De grote investeringen in een discussie
rende, politiek bewuste en vooral zich op de 
grote politieke thema's informerende partij 
blijken hun rendement volledig af te wer
pen. Maar vervolgens: de voorshands on
vervangbare functie van de politieke partij 
als communicatiekanaal tussen degenen, 
die politieke verantwoordelijkheid dragen 
en de achterban, is hier duidelijk in aile vi
taliteit aan de orde. De CDA-achterban 
heeft het kennelijk van grote betekenis ge
acht om duidelijke signalen af te geven over 
richting en grondslag van de partij. De po
litieke en bestuurlijke Ieiding wordt aldus 
ook getest op de volheid van hun antwoord. 

Oat het in onze dagen juist een beginsel
programma is geweest, meer dan andere 
nota's, dat zoveel respons heeft gekregen, 
is een duidelijke aanwijzing dat het CDA ge
looft dat de grote uitdagingen van onze tijd 
niet in pragmatisme of met het naar voren 
schuiven van bekwame of aantrekkelijke 
bestuurders zijn op te lassen. De aard van 
die uitdagingen is zodanig dat zij ons te
rugwerpen op onze diepste overtuigingen, 
op ons mensbeeld, onze wereldbeschou
wing. De missie van de politiek wordt weer 
zo boeiend, omdat ze alles te maken heeft 
met onze diepste drijfveren en opvattingen. 
Juist nu is een beginselpartij harder nodig 
dan ooit. De achterban van het CDA wijst 
de populaire cafetaria-democratie radicaal 
af en kiest voor een verantwoordelijkheids
democratie. 

Kwetsend is het verwijt van Couwenberg, 
dat het christelijk-ge'inspireerde karakter ai
leen maar een mythe is, die men zo lang 

221 



Periscoop 

mogelijk in stand wil houden. Kwetsend al
lereerst omdat de anders zo zorgvuldige 
Couwenberg hier treedt in de sfeer van de 
motieven. Het CDA was er immers toch ai
leen maar om bedreigde machtsposities in 
stand te houden! Wie iets ervaren heeft van 
de betrokkenheid, de inzet en de integriteit, 
waarmee nadrukkelijk de opdracht van de 
Evangelische inspiratie geaccepteerd 
wordt, realiseert zich hoeveel onrecht Cou
wenberg hiermee die vele duizenden CDA
Ieden aandoet die wei van mening zijn dat 
de Boodschap van de Bevrijding en het Ver
haal van de Levende genezende en rich
tinggevende betekenis hebben voor de we
reid. Dit ondanks de secularisatie, ondanks 
de kwetsbaarheid waaraan iemand zich 
bloot stelt die zich op zo'n Boodschap en 
zo'n Opdracht beroept. 

Het Congres geeft bij de vaststelling van 
dit Program van Uitgangspunten een dui
delijk antwoord op al die vragen en verwij
ten. Na aile voorwerk is zo'n Congres veel 
meer dan een markeringspunt; het is tegen 
het Iicht van verslappende politieke partici
patie en verdwijnende interessen in princi
piele benaderingen een monument. 

Het is geen eindpunt. Een Program van 
Uitgangspunt als dit ontleent z'n waarde 
aan het vervolg. Op de kamer van de voor
zitter van de Tweede Kamerfractie van het 
CDA hangt de ingelijste handbijbel van 
Abraham Kuijper. Het Wetenschappelijk ln
stituut heeft bij in gebruikneming van de 
nieuwe fractiebehuizing vorig jaar dat Bij
beltje in bruikleen gegeven. We hebben het 
opengevouwen op de pagina van de Jo
hannesbrief met de tekst 'Aan Uw daden 
zult gij herkend worden'. 

Nu de achterban van de partij zo duide
lijk en zo moedig heeft gekozen voor een 
herkenbare, eenduidig te interpreteren 
grondslag, is dat voor ieder in de partij ook 
een opdracht. 

Het christen-democratisch gehalte van 
een partij wordt door drie zaken bepaald: 
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de grondslag, de herkenbare vertaling 
daarvan in politieke keuzes (een op die 
grondslag terug te voeren verkiezingspro
gramma) en een politieke praxis van daden 
en personen, die herkenbaar en aan
spreekbaar zijn op grondslag en pro
gramma. Aile drie zijn dezer maanden in het 
CDA aan de orde. De acceptatie en ver
sterking van de grondslag door de achter
ban, het neerzetten van dat monument, 
heeft zware consequenties voor verkie
zingsprogramma en voor de selectie van 
kandidaten en bestuurders, het grote werk 
na het Congres. 

Ook het Wetenschappelijk lnstituut zal 
zich moeten bezinnen op voorzieningen en 
maatregelen, waardoor institutioneel en in
houdelijk de aandacht voor het Program 
van Uitgangspunten verzekerd blijft. 

De signalen, de overduidelijke en een
duidige signalen uit de partij markeren de 
ruimte voor de keuzes van prioriteiten en 
personen. Zo niet, dan wordt een monu
ment al gauw een ru·ine. 

J.J.A.M. van Gennip 
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