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T.P. van der Stoep 

Principieel perspectief 

'Een route op weg naar het jaar 2000 en 
verder' en 'een actualisering van de 
politieke overtuiging van het CDA', noemt 
kamerkringvoorzitter Van der Stoep het 
nieuwe Program van Uitgangspunten. 
Extra aandacht zal besteed moeten wor
den aan de vertaalslag naar het dagelIjk
se praktische politieke handelen van 
afdelingen en politieke vertegenwoordi
gers. 

Bij de eerste aankondiging van het voor
nemen om een partijcommissie in te 
stellen, die als opdracht kreeg het Pro
gram van Uitgangspunten te actualise
ren, sloeg de schrik mij om het hart. 
Immers, uitgangspunten gaan langer 
mee dan de actuele politieke stellingna
me in verkiezingsprograms. Was het wel 
verantwoord om nu al aan het funda
ment, waarop het CDA zich in de begin
jaren heeft kunnen ontwikkelen, te gaan 
sleutelen? Mijn zorg was, dat de funda
mentele waarden in de nieuwe discussie 
aangetast zouden worden en daardoor 
tot verval van de partij zouden kunnen 
leiden. 

Een groot deel van die bezorgdheid 
werd weggenomen toen de samenstel
ling van de Commissie-Steenkamp be
kend werd. Deze gaf het vertrouwen, dat 
de aanpassing van het Program van Uit-
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gangspunten eerder zou leiden tot ver
dieping dan tot vervlakking van de chris
ten-democratisch politieke overtuiging. 

AI lezend in het nieuwe concept-pro
gram werd duidelijk, dat dit vertrouwen 
niet beschaamd werd en het laatste 
restje bezorgdheid maakte plaats voor 
een gevoel van opluchting. 

De afdelingen (1) 
Binnenkort zullen de afdelingen zich 
buigen over dit nieuwe concept van het 
Program van Uitgangspunten. Tenmin
ste, dat hopen we, want dit Program is 
het belangrijkste document, dat het CDA 
kent. Het is het paspoort van het CDA, 
de identiteitskaart, waarin de eigenheid 
van de partij wordt neergelegd. De duim
afdruk van de christen-democratische 
beweging in Nederland is daarin te vin
den. 

Toch zal, vrezen we, niet in iedere 
afdeling zonder meer het gesprek over 
dit Program hoog op de agenda staan. 
De gelijkenis van de zaaier geldt ook in 
dit verband. In sommige afdelingen 
kampt men zozeer met een tekort aan 
kader, dat de voorzitter van de afdeling 

T.P. van der Stoep (1944) is directeur van een basis
school. lid van het CDA-partijbestuur, gemeenteraadslid 
en voorzitter van de Kamerkring Leiden . 

213 



Program van Uitgangspunten 

al blij is wanneer er regelmatig een le
denvergadering kan worden georgani
seerd en het ledental niet al te drama
tisch terugloopt. Wanneer we ook de 
financiële zorgen van de afdeling in aan
merking nemen, dan is het wel duidelijk, 
dat er in zo'n situatie van een diepgaan
de bespreking van dit rapport waarschijn
lijk niets terecht komt. Er zijn ook afdelin
gen waar het zaad op het pad terecht 
komt en door de vogels wordt opgepikt: 
Er is net een secretariaatswisseling of de 
secretaris is vergeten het betreffende 
ingekomen stuk op de bestuursvergade
ring aan de orde te stellen. Door de 
verbouwing is het blijven liggen, u weet 
wel, allemaal heel menselijk. 

Gelukkig zullen er ook afdelingen zijn 
waar dit concept in goede aard valt en 
vrucht kan dragen. Want dat is de be
doeling. De discussie over dit Program in 
de afdelingen is haast nog belangrijker 
dan het uiteindelijke resultaat. Een afde
ling, die zich bezig houdt met zijn we
zenskenmerken en bestaansvoorwaar
den, kan daar alleen maar zelfbewuster 
van worden en beter toegerust. 

Geloof en politiek 
Wanneer we bezig zijn met het gesprek 
over de uitgangspunten raken we aan 
vragen van geloof en politiek. Deze rela
tie wordt binnen het CDA over het alge-

I meen gevat in de zin: 'Het CDA vindt zijn 
inspiratie in de boodschap van het Evan
gelie.' en ' ... zoekend naar de betekenis 
van deze inspiratie voor haar politieke 
handelen heeft zij haar weg gevonden.' 

/ Ondanks alle waardering voor de zorg-
vuldigheid waarmee in deze zinnen is 
geprobeerd het wezen van de relatie 
tussen geloof en politiek binnen het CDA 
te kenschetsen, dringt zich bij mij de 
gedachte op, dat deze formulering ge
kenmerkt wordt door een zekere vrijblij
vendheid. Er is hierin toch sprake van 
een forse afstand tussen geloof en poli
tiek. De boodschap inspireert weliswaar, 
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maar de inspiratie verplicht niet in directe 
zin. De vermelding van 'het zoeken naar 
de betekenis' van deze inspiratie maakt 
de afstand tussen de boodschap van het 
Evangelie en het politieke handelen nog 
groter. Op behoorlijk grote afstand van 
de Bijbelse boodschap wordt de politieke 
overtuiging geformuleerd. De politieke 
overtuiging is geïnspireerd door en ge
richt op het Goede Nieuws van Gods 
beloften, daden en geboden, maar de 
directe, duidelijke relatie tussen het 
Woord van God en woorden van het 
Program van Uitgangspunten is ook in dit 
nieuwe concept niet steeds herkenbaar. 

Binnen het CDA wordt de 
relatie tussen geloof en 
politiek met een zekere 
vrijblijvendheid 
geformuleerd 

Een christen, die probeert vanuit het 
Evangelie te leven zal zijn best doen zich 
een levenshouding te verwerven, die in 
overeenstemming is met zijn bestem
ming. Hij zal proberen in zijn leven het 
Koninkrijk van God gestalte te geven. 
Niet alleen geïnspireerd door het Evan
gelie, maar door directe toepassing van 
de leefregels en geboden waar de Bijbel 
over spreekt. Hij zal voor zijn persoonlijk 
leven zoeken naar richtlijnen in de Bijbel, 
maar deze worsteling niet altijd herken
nen in dit Program van Uitgangspunten, 
al zal hij het met de tekst en met de 
artikelen, net als ik, over het algemeen 
best eens kunnen zijn. 
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Daarom is mijn conclusie, dat naast de 
discussie over de te kiezen uitgangspun
ten ook de discussie over de relatie van 
deze uitgangspunten tot de grondslag 
van wezenlijk belang is voor een christe
lijke partij, die het contact met de wortels 
niet wil verliezen. 

Deze tijd 
Dit concept is een voorstel om het Pro
gram van Uitgangspunten weer bij de tijd 
te brengen en een route uit te stippelen 
voor een volgende fase in het bestaan 
van de christen-democratie. De vraag die 
zich onmiddellijk voordoet is of een chris
telijke partij überhaupt nog wel van deze 
tijd is. Steeds minder mensen bezoeken 
de kerkdiensten en de plaats van de 
godsdienst lijkt steeds bescheidener in 
het dagelijks leven van velen. De functie 
van een christelijke partij staat in deze 
geseculariseerde wereld ter discussie. 

Voordat we nader ingaan op deze 
vraag is het goed te constateren, dat er 
nog steeds veel mensen in ons land zijn, 
die zich christelijk noemen. Alleen al ter 
wille van hen is het vasthouden aan de 
christelijke identiteit van het CDA nood
zakelijk. Zij vormen in wezen de legitima
tie van het bestaan van het CDA. 

De vraag of het CDA in deze tijd nog 
wervend kan zijn, ook onder een gesecu
lariseerde bevolkingsgroep, kan naar 
mijn mening bevestigend beantwoord 
worden. Ten eerste ben ik van mening, 
dat de keuze voor de constructie van de 
politieke overtuiging, neergelegd in het 
Program van Uitgangspunten als samen
bindend element waarop ieder CDA-lid 
aanspreekbaar is, een verstandige keuze 
is geweest. Daardoor wordt het gesprek 
over het meest wenselijke concrete poli
tieke handelen ontdaan van de spanning, 
die de overigens broodnodige, discussie 
over de relatie tussen de Bijbel en de 
geformuleerde uitgangspunten kenmerkt. 
En is het ook mogelijk met hen, die zich 
niet of niet meer christelijk willen noemen 
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diepgaand over de uitgangspunten te 
discussiëren. Daarnaast ben ik van oor
deel, dat ook velen, die zich weinig meer 
gelegen laten liggen aan de leer van de 
kerk, behoefte hebben aan waarden en 
normen. Dat is met enkele voorbeelden 
aan te geven. 

Allereerst wil ik memoreren, dat het 
ferme pleidooi van minister Ritzen om in 
het onderwijs een ruimere plaats te ge
ven aan de betekenis van waarden en 
normen voor onze samenleving, recent 
veel aandacht heeft gekregen. De kinde
ren, vindt hij, moeten kennismaken met 
de waarden, die in brede kringen van de 
Nederlandse bevolking gedragen wor
den. Waar scholen op levensbeschouwe
lijke grondslag met deze oproep weinig 
moeite hebben, omdat zij het overdragen 
van met name christelijke normen en 
waarden vanouds in hun Programma 
opgenomen hebben, zoeken andere 
scholen nog met moeite een weg uit de 
vrijblijvendheid. Scholen, die in hun pe
dagogisch concept op dit gebied duide
lijkheid bieden, blijken wervend te zijn. 
Een belangrijk deel van de Nederlandse 
bevolking ergert zich mateloos aan de 
veel voorkomende kleine en grote crimi
naliteit. Fietsendiefstallen, graffiti, vanda
lisme en ernstiger misdrijven en overtre
dingen worden steeds minder geaccep
teerd. De behoefte aan een herstel van 
respect voor normen en waarden neemt 
zienderogen toe. Politieke partijen, die 
grote waarde hechten aan genormeerd 
handelen en die zich inspannen voor 
handhaving van het recht, dat hierop 
gebaseerd is en aldus in deze een princi
pieel perspectief bieden, zullen alleen al 
hierom wervend zijn. 

De derde reden, die de stellingname 
rechtvaardigt, dat een christelijke partij 
als het CDA ook in deze tijd wervend 
kan zijn ligt in het feit, dat velen wel 
degelijk waarde hechten aan levensbe
schouwelijk gefundeerde partijvorming. 
Het loslaten van het christelijk geloof 
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leidt niet per definitie tot het verlies van 
religiositeit en tot het ontkennen van de 
waarde van een religieus gefundeerde 
levensbeschouwing voor het formuleren 
van politieke principes. 

Jongeren 'knutselen' 
vaak hun eigen 
levensbeschouwing in 
elkaar 

We zien dat veel jongeren vooral weinig 
moeten hebben van de dogma's die de 
kerk aanreikt. Jongeren 'knutselen' vaak 
hun eigen levensbeschouwing in elkaar. 
Enerzijds zijn daarin elementen van het 
christelijk geloof te herkennen, of wellicht 
het humanistisch levensgevoel, ander
zijds ondergaat het denken de invloed 
van Oosterse godsdiensten. Het is van
zelfsprekend, dat in een multi-culturele 
samenleving de levensbeschouwing van 
de jongeren beïnvloed wordt door de 
mening van anders-gelovigen. Dit ele
ment geeft de hoop, dat een op verant
woorde wijze levensbeschouwelijk ge
kleurde politieke opvatting, serieus geno
men wordt en dus wervend is. 

Ons Program 
Over het concept Program van Uitgangs
punten wil ik drie korte algemene opmer
kingen maken. In de eerste plaats waar
deer ik het respect voor de continuïteit, 
dat blijkt uit het voluit handhaven van de 
christen-democratische bakens van ge
rechtigheid, solidariteit, gespreide verant
woordelijkheid en rentmeesterschap. Dit 
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zijn binnen het CDA heel belangrijke 
kernbegrippen, die voor velen als richtlijn 
dienen voor het beoordelen van de actu
ele politieke situatie. Politici die worstelen 
met de keuze, die aan een politieke 
beslissing ten grondslag ligt, kunnen 
vaak aan de hand van de vier kernbe
grippen tot een verantwoord besluit ko
men. Het is goed dat deze begrippen 
gehandhaafd zijn en gedeeltelijk een 
nieuwe inhoud hebben gekregen. 

In de tweede plaats vind ik het juist, 
dat de actualisering gevormd is rond de 
accenten democratie, veiligheid en recht, 
werk en welzijn, milieu en cultuur. Deze 
accenten benadrukken het belang van 
het hoofdaccent van participatie, dat in 
deze tijd van het doorslaggevend belang 
is. De betrokkenheid van alle burgers bij 
het maatschappelijk proces en de betrok
kenheid van burgers op elkaar is het 
enige juiste antwoord op de grote vragen 
van deze tijd. Deze betrokkenheid vindt 
zijn uitdrukking in de zorg voor de demo
cratie en de gemeenschappelijke strijd 
voor een veilige leefomgeving. Daarnaast 
is participatie aan welzijn en werk van 
groot belang voor het zelfbewustzijn van 
de burger. Betrokkenheid bij de toe
komstmogelijkheden voor komende ge
neraties vraagt om een zorgvuldig om
gaan met het milieu en verantwoordelijke 
burgers participeren aan de cultuur van 
de verantwoordelijke samenleving. 

In de derde plaats wil ik melden, dat ik 
mij bij het lezen van het concept-Pro
gram heb afgevraagd waarom geen 
aandacht is besteed aan de relatie met 
andere godsdiensten en de betekenis die 
deze hebben voor de vormgeving van 
onze huidige veelkleurige samenleving. 
Het CDA staat open voor allen, die de 
politieke overtuiging neergelegd in het 
Program van Uitgangspunten, kunnen 
onderschrijven, maar heeft onmiskenbaar 
zijn wortels in de christelijke levensbe
schouwelijke traditie. Een fundamentele 
discussie over dit vraagstuk lijkt mij in 
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het kader van het gesprek over de 
hoofdlijnen van het politieke beleid in de 
periode tot 2000 en verder van grote 
betekenis. 

De afdelingen (2) 
In de inleiding van dit artikel stipte ik de 
spanning aan tussen het grote belang 
van dit concept Program en de moge
lijkheid van veel afdelingen om dit ver
nieuwde document indringend te bespre
ken. Een kenschets om aan te geven, 
dat het van groot belang is om de dis
cussie in de partij met grote zorgvuldig
heid te begeleiden. Ik vrees, dat dit con
cept Program voor veel leden niet echt 
toegankelijk is. Zorgvuldige formulering 
van beginselen met een hoge graad van 
abstractie zijn noodzakelijk om de zuiver
heid van de discussie te waarborgen, 
maar bevorderen de leesbaarheid in veel 
gevallen niet. Het succes van de partij
politieke discussie over dit Program van 
Uitgangspunten hangt sterk samen met 
de ondersteuning die afdelingen kunnen 
krijgen. Het is van groot belang, dat 
zorgvuldig wordt nagegaan op welke 
wijze kan worden bereikt, dat de bespre
king van dit concept niet een zaak van 
enkelingen wordt, maar van velen in het 
CDA. Het is daarop ook belangrijk te 
weten, dat de leden van de commissie, 
die dit nieuwe Program van Uitgangspun
ten heeft samengesteld, bereid zijn dit 
Program nader toe te lichten en op deze 
wijze de afdelingen de helpende hand 
willen bieden om een zinvolle discussie 
mogelijk te maken. Naast afdelingsbe
stuurders zijn het ook vooral de politieke 
vertegenwoordigers, die nadrukkelijk bij 
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deze discussie betrokken moeten wor
den. Daarbij is het beoordelen van de 
wijze waarop de politieke overtuiging is 
geformuleerd, afgezet tegen de prakti
sche politieke problemen waarmee men 
vrijwel iedere dag te maken heeft, van 
groot belang. Op deze wijze is de kans, 
dat Program van Uitgangspunten een 
levend document wordt, dat functioneert 
in de dagelijkse politieke praktijk, het 
grootste. 

Slot 
Samenvattend wil ik stellen, dat we blij 
kunnen zijn met dit concept. Het is wat 
het bedoelt te zijn: een actualisering van 
de politieke overtuiging van het CDA en 
een route op weg naar het jaar 2000 en 
verder. De discussie over de mate van 
detaillering heb ik in mijn bespreking niet 
willen aanzwengelen, die zal breed in de 
partij gevoerd worden. Wel heb ik willen 
benadrukken, dat de discussie over de 
relatie tussen grondslag en uitgangspun
ten extra aandacht behoeft. Ik heb be
toogd, dat het CDA met dit Program ook 
in deze tijd wervend kan zijn en dat extra 
aandacht voor de vertaalslag naar het 
dagelijkse praktisch politiek handelen 
zeker nodig zal zijn. Vandaar dat de titel 
van mijn bijdrage met recht kan spreken 
van een perspectief, gebaseerd op CDA
principes. 
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