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Het CDA: 
een open volkspartij! 

Met het nieuwe Ontwerp-Program van 
Uitgangspunten stelt het CDA de politiek 
en daarmee zichzelf op een open en 
verfrissende wijze onder kritiek. Deze 
analyse betekent o.a. een opdracht om 
aan de slag te gaan het democratisch 
gehalte van de politiek te versterken. 

De publikatie van een tweede nieuw Pro
gram van Uitgangspunten is voor het 
CDA een bijzondere gebeurtenis. Het 
Program van Uitgangspunten is een 
veelvuldig gehanteerd stuk binnen het 
CDA, dat gebruikt wordt bij het uitwerken 
van de politieke lijn in verkiezingspro
gramma's, bij het opstellen van rapporten 
van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA, enzovoort. Het CDA voert daar 
door een samenhangende politiek die, 
ongeacht welk onderwerp aan de orde is, 
haar wortels vindt in een gemeenschap
pelijke basis. Het Program van Uitgangs
punten is niet alleen grondslag maar ook 
leidraad voor ons politiek handelen. 

Wil het Program van Uitgangspunten 
als zodanig kunnen functioneren dan 
moet het een breed draagvlak hebben 
binnen onze partij. Daarom is het goed 
dat er op alle niveaus binnen de partij 
over gesproken gaat worden. Deze bij
drage in de discussie is gericht op de 

202 

beantwoording van drie vragen die ge
steld moeten worden aan een stuk dat 
het gewicht heeft zoals dat hier is aange
geven. 
1. Kenmerkt dit Program van Uitgangs

punten het CDA als een duidelijke 
christen-democratische beweging met 
een appel en met een eigen onder
scheidende boodschap? 

2. Kan het Program van Uitgangspunten 
het CDA, zowel nu als op de langere 
termijn, richting geven en maakt het 
daarbij de juiste politieke keuzen? 

3. Is het Program van Uitgangspunten 
hanteerbaar voor brede lagen binnen 
onze partij en spreekt het de kiezers 
aan? 

Wil het nieuwe Program van Uitgangs
punten inderdaad grondslag en leidraad 
kunnen zijn, dan zal overwegend een 
positief antwoord gegeven moeten kun
nen worden op deze vragen. De beant
woording van deze vragen kan, in het 
kader van deze bespreking, slechts glo
baal zijn. De politieke onderwerpen die 
nader besproken worden zijn, noodge
dwongen, een persoonlijke selectie. 

Dr. J.P.R.M. van Laarhoven IS manager In het Acade
misch Ziekenhuis Nijmegen. lid van het CDA-partijbe
stuur en voorzitter CDA-Gelderland. 
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Vraag 1 
Kenmerkt dit Program van Uitgangs
punten het CDA als een duidelijke chris
ten-democratische beweging met een 
appel en met een eigen onderscheiden
de boodschap? 
Deze vraag moet gesteld en beantwoord 
worden omdat elke politieke beweging 
haar bestaansrecht ontleent aan datgene 
dat eigen is aan deze beweging. Indien 
het alleen maar meer van hetzelfde zou 
zijn, indien er geen onderscheid gemaakt 
zou kunnen worden tussen onze en 
andere politieke bewegingen dan zou het 
CDA onvoldoende herkenbaar zijn en de 
kiezers geen werkelijke keuze-mogelijk
heid bieden. 

Vanaf de inleiding van het rapport tot 
en met de artikelen wordt telkens op
nieuw zichtbaar waarop het CDA zich 
onderscheid. In hoofdstuk I wordt direct, 
duidelijk en onomwonden het volgende 
centrale uitgangspunt geformuleerd: 'De 
christen-democratie vond in deze wisse
lende historische omstandigheden haar 
bron in het Evangelie. Telkens zoekend 
naar de betekenis van deze inspiratie 
voor haar politieke handelen heeft zij 
haar weg gevonden. Zo moet het ook nu 
gebeuren.' Daarmee is wederom, en 
terecht, een dikke streep gezet onder de 
relatie die het CDA legt tussen geloof en 
politiek. Het centrale uitgangspunt is 
kernachtig en ondubbelzinnig neergezet. 
Overigens wordt hiermee niet uitgespro
ken dat het CDA zich slechts richt op 
gelovige mensen. Daarover bij de beant
woording van vraag 3 nog een enkele 
opmerking. 

Voorts zijn de kernbegrippen, solidari
teit, rentmeesterschap, gespreide verant
woordelijkheid en gerechtigheid, die 
reeds in het eerste Program van Uit
gangspunten zijn vastgelegd, ongewijzigd 
gehandhaafd. Zij zijn door het hele rap
port heen terug te vinden als de onwrik
bare grondslag van onze politiek, en dat 
is goed. Dat is sinds de oprichting van 
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het CDA door velen binnen en buiten de 
partij ook als goed ervaren. 

Is er dan niets nieuws aan de horizon? 
Gelukkig kunnen we daar ontkennend op 
antwoorden. Het oude Program van 
Uitgangspunten is ingedeeld aan de 
hand van deze kernbegrippen. In het 
nieuwe worden vijf sectoren centraal 
gesteld en uitgebreid behandeld. Zo 
wordt duidelijk gemaakt op welke wijze, 
vanuit deze kernbegrippen denkend, 
politieke keuzen worden gemaakt. Er is 
gezocht naar een waarachtige nieuwe 
inhoudgeving van de kernbegrippen in de 
oplossing van politieke vraagstukken die 
zich in de komende tijd presenteren. 

Het eigene, het onderscheidende van 
de christen democratische politiek zit 
hem niet zo zeer in het hanteren van 
begrippen als solidariteit en rentmeester
schap, dat wordt door meerdere politieke 
stromingen gedaan. Het eigene zit hem 
in de combinatie van het hanteren van 
deze begrippen samen met het Evange
lie als grondslag. Dat wil de facto zeg
gen: immer zoekend naar de juiste weg. 
Steeds jezelf bevragend, als partij en als 
politicus; moet de lijn van gisteren ook 
de lijn van morgen zijn? Veranderende 
omstandigheden en nieuwe problemen 
vragen steeds weer opnieuw om herij
king. Niet alleen principieel, zoals dat te
recht gebeurt in een nieuw Program van 
Uitgangspunten, maar ook pragmatisch 
in het politieke werk. 

Gespreide verantwoordelijkheid en ge
rechtigheid leveren ons geen kant en 
klaar recept op voor de inrichting van de 
samenleving. Er stellen zich steeds op
nieuw andere vragen, er doen zich wis
selende mogelijkheden voor. Vanuit onze 
Evangelische opdracht betekent dit blij
vend zoeken naar het optimale, door de 
bereidheid je eigen standpunt steeds 
weer ter discussie te stellen. Daarbij past 
niet het berijden van stokpaardjes vanuit 
de overtuiging dat het gelijk van gisteren 
ook het gelijk van morgen moet zijn. 
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Zoals met name in de bespreking van 
vraag 2 geïllustreerd zal worden, wordt 
door het CDA een appel gedaan op 
allerlei terreinen van het maatschappelijk 
bestel. Een draagvlak voor politieke be
slissingen is essentieel, of het nu gaat 
om het dragen van verantwoordelijkheid 
door burgers bij het in stand houden en 
verbeteren van ons leefmilieu of bij de 
zorg om veiligheid. Gaat het om de in
tegratie van mensen hier of om het wel
zijn van mensen in andere werelddelen, 
niet alleen de overheid maar ook bur
gers, bedrijven en andere maatschappe
lijke instituties moeten daar zorg om 
hebben. 

Het voorliggende ontwerp slaagt er na
drukkelijk in om de politieke benadering 
te funderen op de grondslag van het 
CDA en zich daarbij tevens, met een 
appel, te richten tot de hele Nederlandse 
samenleving. Daarmee presenteert het 
CDA zich als een open christen demo
cratische partij. 

In het eerste hoofdstuk wordt een 
aantal factoren aangegeven waarmee de 
komende jaren rekening gehouden moet 
worden. De factor van de normen en 
waarden moet daarbij voorop gesteld 
worden. Voor het CDA is dit de belang
rijkste factor om rekening mee te hou
den. De andere genoemde factoren, de 
demografische factor, de technologische 
factor, de factor van de europeanisering 
en de factor van de internationalisering 
zijn eveneens van groot gewicht. Echter 
de wijze waarop wij antwoorden vinden 
die met deze factoren terdege rekening 
houden zal afgeleid moeten zijn van de 
wijze waarop wij met onze normen en 
waarden willen omgaan. Het CDA moet 
juist daarin een herkenbare positie in
nemen in de samenleving. 

Vraag 2 
Kan het Program van Uitgangspunten 
het CDA, zowel nu als op de langere ter
mijn, richting geven en maakt het daarbij 
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de juiste politieke keuzen? 
Een Program van Uitgangspunten is 
geen actie-programma en kan dus moei
lijk aangeven welke actiepunten er vol
gens het CDA in deze of de komende 
regeringsperiode gerealiseerd moeten 
worden. Een Program van Uitgangspun
ten moet enerzijds voldoende heden
daagse politieke herkenbaarheid hebben, 
wil er voldoende draagvlak voor ont
staan, en anderzijds ontwikkelingen aan
geven die verwacht worden, maar nog 
niet in detail omschreven en opgelost 
kunnen worden. De Commissie-Steen
kamp heeft met de thema's democratie, 
veiligheid, werk en welzijn, milieu en 
rentmeesterschap en cultuur van de 
verantwoordelijke samenleving, vijf om
vangrijke sectoren aangeduid die reeds 
nu maar ook in de toekomst veel van 
onze aandacht opeisen. 

De vraag dringt zich echter op of al deze 
sectoren politiek omvat kunnen worden 
in de komende tijd en of wij kunnen reali
seren wat wenselijk of noodzakelijk ge
acht wordt? 

Voor het beantwoorden van deze 
vraag zouden we allereerst moeten we
ten wat de te verwachten geldigheids
duur is van dit Program van Uitgangs
punten. Men mag aannemen dat dit Pro
gram van Uitgangspunten geschreven is 
voor een periode die om en nabij gelijk is 
aan de geldigheidsduur van het vorige 
Program van Uitgangspunten (tien à 
vijftien jaar). Korter is niet goed mogelijk, 
omdat dan geen lijnen voor de langere 
termijn uitgezet kunnen worden. Langer 
is ook niet wenselijk, omdat dan, gezien 
de relatief snelle wijzigingen in ons land 
en in de wereld, een tijdige bijsturing van 
de koers in het gedrang komt. Afgezien 
van de vraag of we niet op financiële 
problemen zullen stuiten bij het realise
ren van een dergelijk pretentieus pro
gramma, dat zal bij de politieke uitwer
king moeten blijken, lijkt het een redelijk 
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en behapbaar pakket voor de aangege
ven periode. 

Het verder aangeven van prioriteiten 
binnen de vijf thema's had het probleem 
van de realiseerbaarheid wellicht nog 
overzichtelijker kunnen maken. We zullen 
er daarom ook niet aan ontkomen aan te 
geven wat voor het CDA de belangrijkste 
prioriteit is binnen de vijf aangeduide 
thema's. De Commissie-Steenkamp laat 
hier iets liggen. 

De eerste prioriteit voor het CDA zal 
moeten zijn, het denken over en het 
streven naar 'een cultuur van verant
woordelijkheid'. Voor deze keuze kunnen 
ondermeer de volgende argumenten 
aangegeven worden: 
1. beginselen die passen binnen dit 

thema, zoals het subsidiariteitsbegin
sel en soevereiniteit in eigen kring, 
behoren tot de traditie van de chris
ten-democratie en zijn ook in deze tijd 
goed toepasbaar; 

2. in de meer recente traditie van het 
CDA zou deze keuze een terecht en 
een verwacht vervolg zijn van een 
politieke lijn waarin onder andere 'de 
verantwoordelijke samenleving' en 
'herstelde verantwoordelijkheid' pas
sen; 

3. in de bespreking en in de globale 
uitwerking van de overige vier thema's 
speelt het thema 'naar een cultuur 
van verantwoordelijkheid' steeds een 
belangrijke rol. 

Indien het CDA deze prioriteit inderdaad 
stelt, wordt daarmee niet de makkelijkste 
keus gemaakt. Dit thema biedt geen voor 
de hand liggende makkelijke oplossingen 
voor allerlei problemen. Het is waar
schijnlijk het thema waarvoor lastiger een 
politiek en maatschappelijk draagvlak te 
scheppen is en dat daardoor moeilijker te 
realiseren is dan de andere. 

Een bespreking van het Program van 
Uitgangspunten zou onvolledig zijn indien 
niet eveneens concreet ingegaan zou 
worden op de politieke keuzen die ge-
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maakt worden in de vijf behandelde the
ma's. De beantwoording van de eerder 
gestelde vraag 2 nodigt hiertoe uit. Deze 
bespreking kan binnen het bestek van dit 
artikel slechts globaal zijn en maar op 
enkele punten wat nader ingaan. 

Democratie 
Goed en duidelijk is in het hoofdstuk 
'Democratie als verworvenheid en op
dracht' uitgewerkt dat de democratie een 
verworvenheid is en dat wij de opdracht 
hebben met alle oorbare middelen voor 
het behoud hiervan te werken. De demo
cratie is niet van de politiek, de democra
tie is van de hele samenleving en van 
alle burgers. In dit hoofdstuk vinden we 
terecht een kritische analyse van de rol 
die de politiek in de democratie speelt en 
wordt op diverse plaatsen aangegeven 
dat dat geen onverdeeld positieve rol is. 
De zelf-analyse had wellicht nog iets kri
tischer gekund, maar de conclusies die 
op vele plaatsen in het hoofdstuk worden 
getrokken, geven duidelijk een lijn aan 
waarin gepleit wordt voor een dienende 
rol van de politiek en niet voor een heer
sende rol. Deze lijn verdient brede on
dersteuning en waardering. 

Indien de burgers hun 
betrokkenheid laten 
varen verliest de 
democratie haar wortels 

Een punt is echter onvoldoende belicht. 
Men zal niet anders verwachten dan dat 
in deze bespreking dit punt wordt opge-
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bracht; het betreft de stijl van politiek 
bedrijven. Daar waar in de analyse ge
sproken wordt over: 'Indien de burgers 
hun betrokkenheid laten varen, verliest 
de democratie haar wortels. Beslissingen 
blijven in handen van een kleine elite', 
had in de uitwerking expliciet de discus
sie kunnen worden opgepakt over de stijl 
van politiek bedrijven. 

De vraag of politieke vertegenwoordi
gers zich niet meer moeten bezig hou
den met het uitzetten van hoofdlijnen van 
beleid en zich minder zouden moeten 
bekommeren over de uitwerking daarvan 
in gedetailleerde regelgeving had opge
worpen kunnen worden en bij voorkeur 
met een volmondig ja beantwoord moe
ten worden. (Ik realiseer me dat ik me 
hier impliciet te buiten ga aan een grove 
veralgemenisering. Sic!) Deeltijd-parle
mentariërs of tuil-timers? Kaders stellen 
of regels geven? Dat zijn elementen die 
in deze discussie besproken kunnen wor
den. De discussie is zoals bekend niet 
nieuw maar had hier wel opgepakt en 
met kracht doorgezet moeten worden. 
Dwingen wij onze vertegenwoordigers in 
raden, staten en parlement niet tot een 
te grote tijdsinvestering ten behoeve van 
het politieke werk en daarmee tot een 
ongewild politiek professionalisme dat 
leidt tot overdreven en ongewenste de
taillering in de politiek? Wordt daarmee 
niet de basis gelegd voor verwijdering 
tussen maatschappij en politiek? 

Is de samenstelling van onze verte
genwoordigende lichamen nog wel een 
afspiegeling van de pluriformiteit in onze 
maatschappij? Of zijn er bijvoorbeeld te 
weinig vertegenwoordigers uit catego
rieën als industrie en handel? Om te 
kunnen komen tot een duidelijker en de
mocratischer bestuur zijn dit vragen die 
om antwoord en verandering schreeu
wen. 

Om op deze punten verbetering aan te 
brengen moet allereerst de discussie ge
voerd worden en zal vervolgens een cul-
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tuurverandering nodig zijn binnen geheel 
politiek Nederland, niet alleen binnen het 
CDA. Dit vereist planning op middellange 
termijn waar een visie aan ten grondslag 
moet liggen en had daarom in het Pro
gram van Uitgangspunten in de para
graaf 'democratische besluitvorming' of in 
de paragraaf 'democratische rechtsstaat' 
besproken kunnen worden. Men heeft 
besloten andere keuzen te maken. 

Voorts was het interessant geweest in
dien het rapport expliciet was geweest 
over het nieuwe kiesstelsel dat gesugge
reerd wordt als bijdrage aan de verster
king van onze democratie. Moeten we 
opschuiven naar het Britse systeem, juist 
nu daar stemmen opgaan om zich meer 
te oriënteren op een Westeuropees kies
stelsel? 

Hoe wezenlijk de hierboven gemaakte 
opmerkingen over politieke stijl ook zijn, 
ze doen niets af aan het feit dat, zoals 
boven aangegeven, de centralistische rol 
van de politiek duidelijk aan de kaak 
gesteld wordt. Op een open en verfris
sende wijze stelt het CDA de politiek en 
daarmee zichzelf onder kritiek. Degenen 
die zich beklagen over de jarenlange 
regeringsverantwoordelijkheid die het 
CDA draagt en die nog niet tot een der
gelijke zelfkritiek zijn gekomen, kunnen 
daar weer even over nadenken. Voor 
ons betekent deze analyse een opdracht 
om het niet bij kritiek te laten maar om 
aan de slag te gaan het democratisch 
gehalte van de politiek te versterken. 

Veiligheid en recht 
Het hoofdstuk 'Veiligheid en recht' bevat 
een aantal nieuwe elementen en deels 
elementen die reeds van oudsher binnen 
het CDA en bij de leden van het CDA 
sterk leven. Grondslag en kernbegrippen 
van het CDA zijn hier essentieel voor de 
politieke keuzen die gemaakt worden. 

In dit hoofdstuk wordt men het meest 
nadrukkelijk, vooral in de eerste para
graaf, die handelt over de 'bescherm-
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waardigheid van leven', voor de vraag 
gesteld hoe wij omgaan met de spanning 
die er kan zijn tussen geloof en politiek. 
Een vraag die, voor zeer velen die bin
nen het CDA actief zijn en ook voor zeer 
velen die op het CDA stemmen, wezen
lijk is. Let wel een kwestie die evenzeer 
aan de orde kan komen als het gaat om 
andere politieke thema's, maar die bin
nen het kader van dit hoofdstuk het 
meest illustratief besproken kan worden. 

Zoals in de inleiding van het Program 
van Uitgangspunten is neergeschreven 
richt het CDA zich tot de gehele Neder
landse samenleving. Wil deze zin inhoud 
krijgen dan kan het CDA geen getuige
nispolitiek bedrijven, dat zou in de pluri
forme Nederlandse samenleving slechts 
voor een beperkte minderheid herken-

'. baar zijn. Dat wil zeggen dat het CDA 
geen politieke stelling kan innemen met 
alleen argumenten die gebaseerd zijn op 
de leer van het geloof of het gezag van 
de Kerk. Dit laat onverlet dat velen van 
onze vertegenwoordigers zich zeer ge
dreven weten door hun geloof. Het ne
men van verantwoordelijkheid voor poli
tieke besluiten die niet volledig in over
eenstemming zijn met dat geloof is dan 
moeilijk. Echter, het zich onttrekken aan 
deze besluitvorming past evenmin bij 
gelovigen die zich verantwoordelijke 
christen-democraten weten. De christen
democratie zal daar waar met wisselen
de partners politieke besluitvorming moet 
plaatsvinden, door middel van overtui
ging en volharding proberen de principi
ële punten, die wij vanuit onze eigen uit
gangspunten inbrengen, zo veel mogelijk 
overeind te houden. Dan neemt het CDA 
op een juiste wijze medeverantwoorde
lijkheid voor wat er in de samenleving 
aan de orde is, dan pas kan het CDA 
een brede volkspartij zijn die zich inder
daad richt tot de hele Nederlandse sa
menleving. Het overwinnen van de span
ning die velen ervaren tussen geloof en 
politiek handelen, is misschien wel de 
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moeilijkste opdracht die wij juist vanuit 
het Evangelie meekrijgen. 

Ondanks een enkele aantekening die 
ik hier en daar zou willen maken (bijvoor
beeld over het verbieden van experimen
ten met embryo's onder alle omstandig
heden; de duidelijke kaders die de maat
schappij/de overheid moet stellen aan de 
wetenschap aan de technische mogelijk
heden van de gezondheidszorg; de keu
ze voor een wereldwijd verbod op kern
wapens) is er in dit hoofdstuk op een 
goede en verantwoorde wijze omgegaan 
met de geschetste spanning die er kan 
zijn tussen geloof en politiek, een span
ning die wij gezien onze opdracht in 
deze wereld zullen moeten overbruggen. 

De Europese en internationale dimen
sie van veiligheid en recht worden uitge
breid behandeld. De rechtshandhaving in 
een Europa zonder binnengrenzen geeft 
bij vele burgers in ons land aanleiding tot 
vragen. Het CDA spreekt uit dat bestrij
ding van criminaliteit een kerntaak is van 
de overheid. Rechtshandhaving moet 
door de overheid in samenwerking met 
de rest van de samenleving gewaarborgd 
worden. 

Ook op internationaal terrein zijn de 
kernbegrippen van het CDA uitgangspun
ten bij het formuleren van beleid. Dat 
betekent mede verantwoordelijkheid 
dragen voor het handhaven van de vre
de, mede zorg dragen voor een betere 
verdeling van de welvaart op de wereld, 
actieve zorg voor de rechten van de 
mens, bescherming van het milieu ook 
buiten onze directe invloedssfeer. 

Werk en Welzijn 
'In de verantwoordelijke samenleving telt 
ieders inbreng'. Dit is de openingszin van 
het derde hoofdstuk over werk en wel
zijn. Ook in dit hoofdstuk speelt de cul
tuur van verantwoordelijkheid een grote 
rol. Het dragen van eigen verantwoor
delijkheid daar waar dat mogelijk is; de 
overheid als beschermer van de zwak-
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Wim Oeetman, vice-voorzitter van de commissie, aan het woord tijdens de presentatie van het Ontwerp-Program van 
Uitgangspunten (foto Hans Hordijk). 

ken daar waar dat echt nodig is. Niet 
louter solidariteit die een anonieme fi
nanciële stroom is van de ene burger via 
de overheid naar de andere, maar echte 
zorg om mensen. Solidariteit wordt pas 
echt als het de zorg is van de ene mens 
voor de andere. Dat kan ook betekenen 
zorgen op immateriële wijze. Zelf metter
daad in de straat en op het werk de ver
antwoordelijkheid nemen voor integratie 
en participatie van zwakkeren in onze 
samenleving. 

Het zal velen in de partij een genoe
gen doen dat het Program van Uitgangs
punten oproept tot grotere inspanningen 
ten behoeve van ontwikkelingssamen
werking. Op deze wijze is het mogelijk 
een voorbeeld te zijn voor andere rijke 
landen en hen op te roepen hun in
spanningen te vergroten. Maar ook hier 
geldt dat ontwikkelingssamenwerking 
meer is dan een zaak van geld en van 
regeringen. Het is ook een zaak van 
instituten en van mensen. Bijvoorbeeld 
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kritisch zijn op je eigen koopgedrag, 
jezelf rekenschap geven van de conse
quenties van gebruik van produkten uit 
de arme werelddelen voor de leefsituatie 
aldaar. 

De visies die het CDA heeft over on
der andere zaken als openbare financi
ën, meer werk en sociale zekerheid zijn 
duidelijk in kaart gebracht. Het 'werk 
boven inkomen' is nog eens duidelijk 
gemarkeerd. De eisen die het CDA stelt 
aan de sociale zekerheid zijn eigentijds 
geformuleerd en geven aan dat het CDA 
een schild voor de zwakken wil zijn en 
blijven. Dat ook het stelsel voor sociale 
zekerheid een zaak is van ons allen en 
niet alleen van de overheid wordt onder 
andere duidelijk gemaakt door de terech
te wens, wellicht had dit al in de jaren 
tachtig gekund, om de werknemersverze
keringen over te dragen aan de sociale 
partners. 

In het hoofdstuk 'Werk en welzijn' 
wordt op enkele plaatsen aandacht be-
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steed aan etnische minderheden. De 
problematiek van de multi-culturele sa
menleving is een ingewikkelde, maar ook 
een die met grote snelheid onze maat
schappelijke orde binnen dringt. Het is 
niet eenvoudig om oplossingen voor de 
integratie en participatie van etnische 
minderheden aan te geven die passen 
binnen onze visie op de rol van de over
heid en tegelijk voldoende maatschappe
lijk draagvlak hebben. Toch moet het 
CDA ook hier zijn verantwoordelijkheid 
opnemen en de discussie die ingezet is 
met een rapport van ons Wetenschappe
lijk Instituut voor het CDA en een partij
raadsresolutie 'Participatie en integratie' 
niet laten stokken. Temeer omdat etni
sche minderheden, voor wie religie vaak 
een belangrijke plaats in hun leven in
neemt, van het CDA iets verwachten. De 
markeringspunten voor een beleid op dit 
terrein zijn in dit Program van Uitgangs
punten duidelijk aanwezig. Het politiek 
instrumentarium is nog onvoldoende 
voorhanden. 

Milieu 
Terecht is milieu een van de terreinen 
die expliciet in dit Program van Uitgangs
punten behandeld worden. Het is een 
van de beleidsvelden waarop het kernbe
grip rentmeesterschap het meest nadruk
kelijk een rol speelt en waargemaakt kan 
worden. Het hoofdstuk 'Milieu en rent
meesterschap' bevat vele conclusies en 
aanbevelingen die het milieu ten goede 
zullen komen. Meer eigen verantwoorde
lijkheid geven aan burgers en bedrijven, 
streven naar een Europees milieubeleid, 
milieuonvriendelijke produkten in prijs 
verhogen, enzovoort. 

Echter als na lezing van dit hoofdstuk 
de vraag gesteld zou worden of econo
mische ontwikkeling belangrijker is dan 
het milieu, of juist andersom, of dat wel
licht bij het nemen van politieke beslis
singen het milieu even zwaar moet wor
den gewogen als economische ontwikke-
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ling dan zou moeilijk een duidelijk ant
woord kunnen worden gegeven. 

Zoekend naar een antwoord op boven
staande vraag stuit ik op de laatste aline
a in de paragraaf 'rentmeesterschap'. 
Daarin wordt aangegeven dat noch een 
krimp-economie noch een economisch 
groeimodel ten koste van het milieu ge
wenst wordt. Conclusie: noch het milieu 
noch de economie mogen inleveren. Een 
conclusie die niet voor rekening van de 
Commissie-Steenkamp is, maar voor de 
schrijver dezes. Een conclusie waar men 
geen kant, of misschien wel alle kanten, 
mee op kan. Echter ook een conclusie 
die als hij op het hele hoofdstuk zou 
worden betrokken, niet houdbaar is. 

Het CDA maakt in dit hoofdstuk meer 
dan ooit een nadrukkelijke keus ten fa
veure van het milieu, maar slaagt er niet 
voldoende in duidelijke uitspraken te 
doen die richting geven bij de moeilijke 
afwegingen die de komende jaren poli
tiek gemaakt moeten worden tussen 
economie en milieu. Het is inderdaad 
waar dat er economische groei nodig is 
om de milieuproblemen aan te kunnen. 
Maar er zijn sectoren waarin die econo
mische groei plaats zal kunnen vinden 
en er zijn evengoed sectoren die zullen 
moeten inleveren ten gunste van het 
milieu. Duidelijke keuzen op dit punt, dat 
overigens wel onderkend wordt, hadden 
in dit Program van Uitgangspunten goed 
gepast. 

Cultuur 
Het hoofds,tuk 'Naar een cultuur van 
verantwoordelijkheid' lijkt vanuit het hart 
van vele CDA-ers geschreven te zijn. De 
bestaande lijn van een terugtredende 
overheid, een verantwoordelijke samen
leving en herstelde verantwoordelijkheid 
wordt hierin duidelijk doorgezet. Lezing 
en herlezing van met name dit hoofdstuk 
is voor alle politiek geïnteresseerden aan 
te bevelen. Indien de inhoud van dit 
hoofdstuk een referentiekader wordt in 
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de politieke praktijk, dan zal het goed 
gaan met het verbreden van het draag
vlak van de politiek in de maatschappij. 

De grote moeilijkheid die er ligt bij het 
scheppen van meer verantwoordelijk
heidsbesef bij organisaties en burgers, 
namelijk de vraag of zij die verantwoor
delijkheid wel willen dragen, wordt hier 
niet omzeild. Er wordt nadrukkelijk de 
stelling ingenomen dat de politiek niet 
alles kan en mag regelen en verzorgen; 
integendeel dat zelfs in de meeste geval
len burgers en hun verbanden de zaken 
beter kunnen regelen omdat zij beter dan 
politici de moeilijkheden, wenselijkheden 
en mogelijkheden kennen. Het CDA is 
van mening dat de overheid het nemen 
van verantwoordelijkheid niet op moet 
leggen. De overheid schept hier voor
waarden voor en het CDA doet een 
nadrukkelijk appel aan burgers en hun 
verbanden. 

Het doet goed dat het CDA ook hier 
weer de bijzondere positie die het gezin 
voor ons heeft bevestigd. Mensen binnen 
het CDA en zij die op het CDA stemmen 
zullen daarin wederom een specifiek her
kenningspunt hebben. De opstelling 
waarin de houding van de overheid ten 
opzichte van andere samenlevingsvor
men wordt omschreven is correct. Nie
mand kan een ander veroordelen op 
grond van de overtuiging dat hij zijn 
leven op een andere manier moet orga
niseren, zelfs niet als we het vanuit onze 
eigen overtuiging daarmee oneens zijn. 

De paragraaf 'ruimte voor waarden en 
normen' doet recht aan de veelkleurige 
en veelvormige culturele en religieuze 
belevingen die er in Nederland zijn. Deze 
paragraaf weegt op een juiste manier de 
vrijheid die mensen moeten hebben om 
invulling te geven aan hun eigen belevin
gen af tegen de kaders die aan die vrij
heid gesteld moeten worden. Belangrijk 
feit is dat in deze paragraaf ook duidelijk 
een spiritueel huis wordt geboden aan de 
culturele minderheden. Het CDA kan het 
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tot zijn taak rekenen, als enige grote 
politieke partij in Nederland waarbij reli
gieuze overtuiging een centrale rol 
speelt, een huis te bieden aan mensen 
die eveneens, zij het een andere, de reli
gieuze overtuiging een belangrijke plaats 
in hun leven toekennen. Ook in deze 
groepen zijn vele mensen die, weliswaar 
vanuit een andere cultureel en religieus 
patroon dan de meeste Nederlanders, 
van mening zijn dat normen en waarden 
leidende beginselen zijn in de politieke 
besluitvorming van alle dag. 

Vraag 3 
Is het Program van Uitgangspunten han
teerbaar voor brede lagen binnen onze 
partij en spreekt het de kiezers aan? 
Met andere woorden is het 'politiek dicht 
bij mensen-gehalte' (PdbM-gehalte) zo
danig hoog dat het Program van Uit
gangspunten in brede lagen van de partij 
gehanteerd kan worden. 

Om hierop een antwoord te geven 
moeten we eerst in herinnering brengen 
dat het Program van Uitgangspunten 
geen verkiezingsprogramma is, geen 
actie-programma, maar een leidraad voor 
het opstellen daarvan en voor onze poli
tiek in de komende jaren. Men mag (nog) 
niet verwachten dat al onze leden en al 
onze kiezers een zo hoge politieke inte
resse hebben dat zij het Program van 
Uitgangspunten nog nat van de inkt van 
de persen grissen. Indien we deze inte
resse wel zouden veronderstellen dan 
zou onmiddellijk de conclusie moeten 
volgen dat het PdbM- gehalte van dit 
stuk te klein is; in niet gedrukte vorm 52 
pagina's A4 à 48 tekstregels per pagina, 
is teveel van het goede voor de gemid
delde kiezer en het gemiddelde partijlid. 
Van hen die binnen onze partij politiek 
actief zijn en met name zij die zich bezig 
houden met het opstellen van verkie
zingsprogramma's en andere beleids
stukken mag zeker wel deze interesse 
verondersteld worden. Zij worden niet 
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teleurgesteld. Voor hen is het PdbM
gehalte hoog. Het Program van Uit
gangspunten is in heldere duidelijk taal 
geschreven en de systematiek is voor 
ieder die daar oog voor wil hebben zeer 
herkenbaar en gemakkelijk hanteerbaar. 
De over het algemeen korte alinea's 
beginnen veelal met een statement dat 
vervolgens in die alinea wordt uitgewerkt 
en onderbouwd. De analyse wordt ge
volgd door, zeker voor een Program van 
Uitgangspunten, concrete beleidsaanbe
velingen die op een later tijdstip politiek 
kunnen worden uitgewerkt. 

Worden onze kiezers aangesproken? 
Zullen degenen die voornamelijk vanuit 
hun religieuze overtuiging voor het CDA 
kiezen en zij die dat voornamelijk doen 
op grond van politieke overtuiging, bei
den aangesproken worden door dit Pro
gram van Uitgangspunten? 

Het CDA bevestigt ook met dit Pro
gram van Uitgangspunten de keus die 
gemaakt is om een open brede volkspar
tij te zijn. Dit Program van Uitgangspun
ten is samengesteld vanuit de overtui
ging dat een aantal kernbegrippen, nor
men en waarden richting moet geven 
aan onze samenleving. Mensen die zich 
vanuit welke overtuiging dan ook hier
door aangesproken voelen, zullen in dit 
Program van Uitgangspunten veel vinden 
dat hen houvast biedt. Het Program van 
Uitgangspunten doet recht aan de uit
spraak in de inleiding dat het CDA zich 
richt tot de gehele Nederlandse samenle
ving. Wie wil kan zich aangesproken 
weten, ongeacht religieuze of andere 
overtuiging. 

Dit zelfde geldt voor hen die vooral 
vanuit godsdienstige overwegingen voor 
het CDA kiezen. Zij zien op zeer krachti
ge wijze het Evangelie als de bron van 
inspiratie voor ons politieke handelen 
herbevestigd in dit Program van Uit
gangspunten. De wijze waarop vanuit de 
kernbegrippen onze politieke verantwoor
delijkheid gestalte is gegeven zal een 
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ieder kunnen aanspreken, die van me
ning is dat christenen zich midden in de 
samenleving moeten opstellen en dat zij, 
ieder op de plaats die hen gegeven is, 
deze samenleving zo goed mogelijk 
mede richting moeten geven. In een y 

pluriforme samenleving, die steeds meer 
gedeconfessionaliseerd is zoals de onze, 
betekent dat, dat wij dat richting geven 
niet meer louter kunnen doen op basis 
van de macht van ons geloof maar dat 
we dat mede zullen moeten doen door 
de invloed van onze argumenten en van 
onze persoonlijke overtuigingskracht. 

Oprecht verantwoordelijkheid nemen 
betekent voor een christen in deze we
reld niet opzij gaan voor de vraagstukken 
om je heen, maar je uiterste best doen 
om bij alle problemen die zich voordoen 
zo goed mogelijke oplossingen te beden
ken. Als dat ons standpunt is dan kun
nen we er ons niet vanaf maken met 
getuigenispolitiek, door te verklaren dat 
we vanuit onze godsdienstige overtuiging 
een helder standpunt hebben. Dan moe
ten we vuile handen durven maken. Juist 
vanuit de kracht die uit onze overtuiging 
komt hebben we de plicht te proberen 
anderen mee te krijgen en moeten we 
daarvoor soms noodgedwongen genoe
gen nemen met verre van optimale op
lossingen ook als het gaat om essentiële 
levensvraagstukken. Gelovige mensen 
die op deze wijze hun verantwoordelijk
heid in de wereld willen oppakken zullen 
aangesproken worden door de keuzen, 
ook de lastige, die in dit Program van 
Uitgangspunten gemaakt worden. 

Conclusie 
In dit rapport wordt een groot aantal 
goede en evenwichtig keuzen gemaakt 
vanuit een duidelijke visie op de verant
woordelijkheid die mensen in deze we
reld hebben en op wijze waarop die via 
de overheid, maar zeker ook langs ande
re wegen gestalte moet krijgen. In de be-
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spreking van het hoofdstuk 'milieu' wordt 
naar mijn oordeel nog teveel ruimte gela
ten voor de mogelijkheid om een verant
woorde keuze vóór het milieu te ontlo
pen. Tevens zou het onderwerp 'de poli
tieke stijl van het CDA' en het onderwerp 
'professionalisme in de politiek in Ne
derland' uitgediept moeten worden. De 
instrumenten voor een adequaat beleid 
gericht op de multi-culturele aspecten 
van onze samenleving moeten nog ver
der ontwikkeld worden. 

Niettegenstaande dit, kan met overtui
ging gezegd worden dat het CDA zijn 
uitgangspunten voor de eerstkomende 
tijd weer duidelijk gesteld heeft en dat we 
met deze keuzen de eerste tien à vijftien 
jaar weer weten wat ons te doen staat. 
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Dit concept-Program van Uitgangspunten 
is niet in de laatste plaats een appel aan 
onszelf, aan de partij. Er is werk aan de 
winkel, de woorden moeten daden wor
den. We gaan aan de slag om via een 
partijbrede discussie, vanuit dit concept 
te komen tot een definitief nieuw Pro
gram van Uitgangspunten. Succes met 
het werk! 
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