
Program van Uitgangspunten 

M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen 

Met dit Ontwerp kan 
het CDA het jaar 2000 
en Europa binnengaan 

Mevrouw Gardeniers hoopt dat de her
formulering van de grondslag en uit
gangspunten van de partij aanleiding zal 
geven tot discussies die leiden tot de 
vaststelling van het tweede Program van 
Uitgangspunten, waarmee het CDA zo
wel Europa als de eenentwintigste eeuw 
kan binnengaan. 

Het voorliggende nieuwe Ontwerp van 
het Program van Uitgangspunten, welke 
na een brede discussie en aansluitende 
besluitvorming binnen het CDA het twee
de Ontwerp-Program van Uitgangspun
ten van het CDA zal vormen, zal mèt die 
discussie en vastlegging van het Pro
gram het bewijs moeten leveren dat 'de 
politieke overtuiging van het CDA her
kend moet kunnen worden als antwoord, 
vanuit het politieke leven, op de oproep 
van het Evangelie.' Het aangehaalde is 
geciteerd uit de aanbiedingsbrief oktober 
1978, van de Commissie 'Grondslag en 
Politiek Handelen' (de zogenaamde 
Commissie-Van Verschuer) bij haar rap
port. 

Alleen al omdat het CDA een jonge 
partij is verdient een tweede Program 
van Uitgangspunten alle aandacht om te 
bezien of een nieuwe verwoording veer
tien jaar na het vastleggen van het eer-
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ste Program, meer is dan een actualise
ring. Het zal echter vooral alle aandacht 
moeten vragen om te bezien of enerzijds 
de actualisering, anderzijds het los daar
van nieuw geformuleerde, afbreuk doet 
aan de mede in de Statuten vastgelegde 
grondslag. 

Een terugblik naar de situatie voor en 
rondom het ontstaan van het eerste 
Program kan iets verhelderen van de 
spanning vanuit diezelfde discussie in de 
jaren zeventig, zeker nu de aanvang 
daarvan meer dan twintig jaar terug ligt. 

Terugblik 
De grondslag van een toekomstig CDA 
bleek vanaf 1967 per definitie het onder
werp van diepgaande discussies bij het 
toegroeien naar samenwerking. In feite 
kwam iedere politieke discussie bij de 
grondslagdiscussie terecht. In december 
1973 werd in een resolutie de eerste 
toespitsing in de discussie naar aanlei
ding van de nota van de zogenaamde 
Contactraad te weten over de grondslag 
en het karakter van de partij aanvaard, 
als volgt: 

Mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (1925) is lid 

van de Raad van State. 
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het Evangelie is richtsnoer voor het 
politieke handelen van het CDA; 
het CDA richt zich tot het gehele 
Nederlandse volk zonder onder
scheid naar geloofsovertuiging of 
maatschappelijke groepering. 

Vanaf april 1975 werkten de partijen 
ARP, CHU en KVP samen in een federa
tief, statutair vastgelegd CDA. In de Sta
tuten werd de grondslag als volgt vastge
legd: 

Het Christen-Democratisch Appel 
aanvaardt het Evangelie als richt
snoer voor het politiek handelen. 
(Artikel 2 met noot: Onder Evangelie 
wordt verstaan de gehele Bijbel, 
aangeduid met een in brede kring 
gangbaar woord.) 
Het Christen-Democratisch Appel 
streeft naar een maatschappij, waar
in de Bijbelse gerechtigheid gestalte 
krijgt, de mens zijn vrijheid en verant
woordelijkheid kan beleven en waarin 
het welzijn van allen wordt gediend; 
het legt de concrete doeleinden vast 
in een politiek werkprogram waarmee 
het zich uitdrukkelijk richt tot de ge
hele Nederlandse samenleving zon
der onderscheid naar geloofsovertui
ging of maatschappelijke groepering 
(artikel 3). 

Op zich een bewijs van wilsovertuiging 
tot samenwerking van de drie moeder
partijen voortgaand op de in de tweede 
helft van de jaren zestig ingezette weg. 
Ondanks een gestaag groeiende onder
steuning vanuit de plaatselijke afdelingen 
en kieskringen was dit statutair vastleg
gen toch zeer opmerkelijk omdat de 
Haagse politieke situatie daarmee in 
tegenspraak leek. ARP en KVP namen 
deel aan het kabinet-Den Uyl; de CHU 
niet en was een - zij het een zich gou
vernementeelopstellende - oppositiepar
tij. 
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Daarnaast ontwikkelde zich een diep
gaande discussie over wat gevraagd 
mocht worden aan hen, die lid of verte
genwoordiger van het CDA wilden wor
den. Deze discussie was ontstaan vanaf 
het moment, december 1973, dat men 
rechtstreeks lid kon worden van het CDA 
en dé vraagstelling op het eerste CDA
congres in augustus 1975. Het Dagelijks 
Bestuur van het CDA stelde na een 
tweedaagse bijeenkomst te Berg en Dal 
eind oktober 1975 vast dat een geschil 
hierover bleef bestaan. 

Bij de eerstvolgende Tweede Kamer
verkiezingen zou, zoals in februari 1975 
te Woudschouten door het CDA-bestuur 
was vastgelegd, met één CDA-lijst wor
den gewerkt. Dit moest door de hoogste 
partijorganen van de moederpartijen 
uiterlijk in 1976 worden goedgekeurd. En 
zoals in Berg en Dal werd vastgesteld 
bleek het geschil geen beletsel om tot 
één CDA-lijst te komen. Eind september 
1976 stond dit vast, na een harde dis
cussie. 

Midden 1975 was de Commissie 
Goudzwaard gestart met de opdracht 
een CDA-verkiezingsprogramma op te 
stellen, voorafgegaan door een Ontwerp
Program van Uitgangspunten. Dit pro
gramma 'Niet bij brood alleen' werd door 
het CDA-bestuur aanvaard; Van Agt 
werd eind 1976 de eerste lijsttrekker van 
één CDA. 

Door de kabinetscrisis begin 1977 ont
brak echter de tijd om het Program inclu
sief de uitgangspunten de gehele demo
cratische gang door de drie partijen te 
laten gaan. Het was na alle voorgaande 
discussies echter allen duidelijk, dat dé 
voorwaarde tot fusie van de drie partijen 
en het tot stand komen van één christen
democratische partij een aanvaarde 
grondslag was. Begin november 1977 
werd de eerdergenoemde Commissie
Van Verschuer ingesteld. AI in haar aan
biedingsbrief stelt de commissie zeer 
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nadrukkelijk discussie af te wijzen rond 
de vraag 'Kan een niet-christen lid van 
het CDA zijn?', omdat het CDA zich niet 
bevoegd acht om te vragen naar de 
persoonlijke geloofsovertuiging van haar 
leden. 

'De leden van het CDA dienen even
wel persoonlijk aanspreekbaar te zijn op 
onze politieke overtuiging, waarvan het 
hart wordt gevormd door de inspiratie 
van en de toetsing aan de grondslag van 
het CDA. De vraag 'hoe CDA-leden hun 
positief antwoord op deze aanspreek
baarheid verenigen met hun overtuiging 
ten aanzien van andere levensterreinen' 
kan binnen de grenzen van een politieke 
partij niet beantwoord worden en verdient 
derhalve een bespreking op ander ni
veau.' 

Een statutair vastgesteld Program van 
Uitgangspunten zal - zo wordt in het 
rapport gesteld - de politieke overtuiging 
van het CDA in uitspraken dienen samen 
te vatten. Dit rapport is met grote instem
ming door de CDA-partijen aanvaard en 
leidde in april 1979 tot de instelling van 
de Commissie-Kremers, die eind augus
tus 1979 een Ontwerp-Program van 
Uitgangspunten, 'De politieke overtuiging 
van het CDA' uitbracht. In de aanbie
dingsbrief werd gesteld: 
'Het Program wil de geestelijke wortels 
van onze tijd blootleggen. Een politieke 
beweging kan immers niet heen om de 
vraag waaraan mensen zich ten diepste 
toevertrouwen en waardoor zij zich in 
hun persoonlijk en maatschappelijk leven 
laten leiden. Daarom brengt het CDA in 
zijn naam en grondslag tot uitdrukking 
dat het mensen wil verenigen die willen 
luisteren naar de oproep vanuit de Heili
ge Schrift voor het politieke leven.' 

Ontwerp-Program van Uitgangspunten 
In het eerste hoofdstuk van dit in 1980 
aanvaarde Program van Uitgangspunten 
'Een begaanbare weg' werd in drie arti-
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kelen de essentie van de diepgaande 
grondslagdiscussie vastgelegd. Mede in 
het licht van het voorgaande wil ik de 
neerslag daarvan in het Ontwerp-Pro
gram van Uitgangspunten afzonderlijk 
bespreken. 

De andere volgorde in de eerste drie 
artikelen van het voorliggende Ontwerp 
versterken mijns inziens de betekenis 
ervan door: in artikel 1 de grondslag van 
het CDA te verwoorden; in artikel 2 de 
aanspreekbaarheid van CDA-leden en 
CDA vertegenwoordigers vast te leggen 
op de politieke overtuiging, uitgedrukt in 
het Program van Uitgangspunten, stoe
Iend op artikel 1; in artikel 3 uit te spre
ken tot wie het CDA zich richt. 

De Commissie-Steen kamp heeft het 
Ontwerp-Program van Uitgangspunten in 
een nieuwe vorm gepresenteerd, verge
leken met het eerste Program. 
Een 'Ten geleide' over het waarom van 
de noodzaak van een nieuw geformu
leerd Program voor de route 2000 en 
later, onder vaststelling van de bedoeling 
daarvan; een opsomming van de te be
handelen thema's, met vermelding van 
de zogenaamde drieslag per hoofdstuk 
vanuit de invloed op Nederland komend 
vanuit de Europese Unie en de wereld 
daaromheen. Voorts gaat de toelichting 
in de hoofdstukken II en III vóóraf aan de 
artikelen. Het eerste hoofdstuk geeft 
echter de presentatie van de christen
democratie, hier en nu, en het laatste de 
politieke opdracht op de drempel naar 
een nieuwe eeuw in een Europese en 
werelddimensie. 

Deze presentatie legt de nadruk op 
geest, inhoud en onderling verband van 
de artikelen en geeft daarmee richting 
aan de noodzakelijke discussie. 

De zogenaamde drieslag dwingt tot het 
neerleggen van consequenties in Euro
pees en wereldverband. Het wereldver
band wordt uitsluitend in het laatste on-
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Oe Commissie-Steenkamp in vergadering over het Ontwerp-Program van Uitgangspunten (foto Van Eijndhoven). 

derdeel van het laatste hoofdstuk niet 
gelegd. (Overigens wel in het toelichtend 
hoofdstuk. ) 

Met betrekking tot de inhoud en vorm 
merk ik op dat de vijf hoofdthema's zoals 
genoemd in het 'Ten geleide' zijn te 
herkennen in paragrafen van hoofdstuk 
lil. 

In hoofdstuk I worden vijf factoren ge
noemd die het kader bepalen voor het 
politieke beleid. De aanpak binnen 
het voorgestelde Program vindt, zo wordt 
tot slot in hoofdstuk I vermeld, plaats 
vanuit de kernbegrippen gerechtigheid, 
solidariteit, rentmeesterschap en gesprei
de verantwoordelijkheid. 

Naar mijn mening zullen de kernbe
grippen altijd het kader moeten vormen 
van christen-democratisch beleid. Inder
daad behoren deze begrippen tot de 
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bakens waarop het CDA zich richt, zoals 
in hoofdstuk 11 in paragraaf 'Bron en 
perspectief' helder wordt verwoord. De 
vijf factoren: demografische veranderin
gen, de technologische vernieuwingen, 
de pluriformiteit in normen en waarden, 
de Europeanisering en de internationali
sering zijn niet het kader (zie hoofdstuk I) 
maar zullen weegfactoren dienen te zijn -
uitgaande van de kernbegrippen, die 
voor ieder artikel het kader vormen - bij 
de politieke formulering van de vijf hoofd
thema's. 

Basis 
Het opnieuw vastleggen in het ontwerp 
van de grondslag en uitgangspunten, 
waardoor het CDA zich laat leiden acht 
ik van groot belang als basis voor de in 
de komende decennia op te stellen poli-
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tieke verkiezingsprogramma's. Democra
tisch vastgesteld en aanvaard betekent 
het Program van Uitgangspunten zeker 
meer dan alleen die basis. Het is het 
vastleggen van de politieke werkelijkheid 
voor het bestaan van het CDA binnen 
het Nederlandse politieke bestel; een 
bestel dat zich niet in richtingsdirectieven 
moet laten indelen. 

Vanuit verschillende achtergronden, 
meningen en ideologieën zijn politieke 
partijen ontstaan. Keer op keer blijkt 
echter in de simplificatie van het 'nog' 
bestaan van een christen-democratische 
partij dat duidelijkheid geboden is dat 
zowel de C als de 0 in concrete uit
gangspunten politiek herkenbaar zijn. 

Bij het verbindend lezen van toelichtende 
hoofdstukken en de artikelen vielen mij 
enkele zaken op zoals de plaats en taak 
van de partij. Samenhangend met het 
zojuist gestelde over grondslag en uit
gangspunten, miste ik de plaatsbepaling 
van de partij. In het eerste Program van 
Uitgangspunten - opgesteld vóór 11 
oktober 1980 - werd uiting gegeven aan 
de wijze waarop het CDA een eigen 
politieke stijl zou ontwikkelen, zou om
gaan met macht, het afwijzen van het 
polarisatiemodel. Voorts werd gesteld, 
dat het CDA ook in de eigen organisatie 
zijn idealen weerspiegeld wilde zien. En 
tot slot dat een gespreide verantwoorde
lijkheid voor het verder ontwikkelen van 
het christen-democratische denken van 
essentiële betekenis voor het CDA is en 
gestimuleerd wordt. 

Deze paragraaf mag mijns inziens ook 
in het tweede Program niet ontbreken, 
gezien haar taak van het zowel binnen 
Nederland uitdragen van de politieke 
overtuiging, als in de nieuwe situatie 
binnen de Europese Unie. Het slaat op 
de manier van omgaan met het begrip 
gespreide verantwoordelijkheid en plicht 
tot verantwoording in de politieke situatie 

Christen Democratische Verkenningen 5/92 

Program van Uitgangspunten 

waarin leden en kiezers zo slecht zicht
baar zijn voor de politieke vertegenwoor
digers. Maar vooral betreft het de opstel
ling van het CDA binnen de EVP met 
betrekking tot het vorm geven aan waar
den en normen van het nieuwe Europa. 
Op verschillende plaatsen wordt in de 
toelichting op het belang van de inbreng 
van het CDA daarbij gewezen. Onderbe
licht is daarbij mijns inziens de taak die 
daarin voor de organisatie CDA ligt in het 
overdragen van wat ons beweegt, binnen 
Europa. 

Hoofdthema's 
De meest opvallende wIJziging is de 
indeling in hoofdthema's, terwijl de kern
begrippen in hoofdstuk en paragraaf 
'Grondslag en uitgangspunten' zijn opge
nomen. In het eerste Program van Uit
gangspunten vormden de kernbegrippen 
de hoofdstukken en vond daarbinnen 
een paragraafsgewijze indeling plaats. 
Naar mijn mening werkt het via de hoofd
thema's direct zichtbaar maken waarop 
het CDA zich in de komende decennia 
wil richten verhelderend en worden be
leidsterreinen verbonden. 

Ook ten aanzien van de keuze van 
hoofdthema's zijn met name die terreinen 
genoemd, waarop enerzijds voor behoud 
van normen en waarden dient te worden 
gekozen, anderzijds de verantwoorde
lijkheid naar de toekomst dient te worden 
aangegeven. Actuele problemen zijn 
aangeduid, maar bepalen niet de hoofd
lijnen. De werkelijke probleemvelden van 
de eenentwintigste eeuw zijn in de the
ma's gevangen: democratie en rechts
staat, veiligheid en recht, werk en wel
zijn, milieu en rentmeesterschap en tot 
slot cultuur, waarvoor ik de tekst van de 
toelichting gebruik 'Naar een cultuur van 
verantwoordelijkheid'. Het uitdragen van 
de christen-democratische politiek vraagt, 
nadat grondslag en uitgangspunten zijn 
vastgesteld, om het vastleggen van nor-
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men en waarden naar de probleemvel
den toe. 

In 'Democratie en rechtsstaat' stelt 
het CDA duidelijke keuzen zowel 
nationaal als internationaal. Het doet 
goed om de plaatsbepaling van ont
wikkelingslanden in alle paragrafen 
terug te vinden in een volwassen 
ontmoeting. 
'Veiligheid en recht' omvat de invul
ling van de rechtsstaat Nederland, 
een standpuntbepaling in het veilig
heidsbeleid en de internationale 
rechtsorde. 
In 'Werk en welzijn' komen de plich
ten en de rechten van burgers in een 
brede schakering allereerst aan bod, 
waarna het uitdragen van de sociale 
rechtsstaat zowel binnen als buiten 
Europa. Hierbij wordt het prijskaartje 
van bijvoorbeeld de internationale 
rechtsorde uit de vorige paragraaf 
meegewogen. 
Dat 'Milieu en rentmeesterschap' als 
een opdrachtgevende taak wordt 
verwoord zal voor velen herkenbaar 
zijn. Het mag zeker naar mijn mening 
die centrale plaats hebben, al wordt 
in deze paragraaf met moeite de 
hoofdlijn aangehouden. 
Normen en waarden herken ik in de 
paragraaf 'Cultuur'. Sommige artike
len worden onduidelijk door een 
overmaat aan inhoud. 

En nu de verhouding tussen grondslag 
en kernbegrippen, hoofdthema's en de 
vijf weegfactoren, toelichting en artikelen. 
Mijns inziens zijn de grondslag/kernbe
grippen en hoofdthema's duidelijk her
kenbaar. Ten aanzien van de zogenaam
de weegfactoren komen vooral de Euro
peanisering, en internationalisering, me
de door de zogenoemde drieslag zicht
baar goed tot hun recht. 
De gevolgen van technologisering wor-
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den breed toegelicht, maar komen wat 
mager tot uiting in artikelen, welke over
wegend zijn gericht op de overheid. 

Normen en waarden, meerdere malen 
inspirerend in de toelichting besproken, 
zijn mijns inziens te weinig herkenbaar in 
een opdracht voor het CDA zoals deze in 
artikelen van een Program van Uitgangs
punten kunnen worden opgenomen. Ik 
verwijs ook naar mijn opmerkingen ten 
aanzien van de taak van het CDA als 
partij. 

De demografische factor vindt zijn 
verklaring in de toelichting, maar vind ik 
niet uitgewerkt in de consequenties bij
voorbeeld in toelichting en wellicht artike
len over sociale zekerheid. 

Vanzelfsprekend worden in de paragraaf 
'Beschermwaardigheid van leven' be
langrijke zaken vastgelegd. De toelichting 
maakt terecht melding van de fundamen
tele uitgangspunten voor wetgeving ten 
aanzien van eerbied voor en bescherm
waardigheid van menselijk leven in alle 
vormen en fases. Niet duidelijk is de 
opmerking dat de overheid zijn ogen niet 
mag sluiten voor noodsituaties. Het be
oordelen van rechtvaardigingsgronden 
leidend tot strafuitsluiting onder andere in 
noodsituaties ligt immers bij de rechter; 
is verankerd in het strafrecht. Vanzelf
sprekend is daarbij een adequate inspec
tie - ook ten aanzien van de zorgvuldig
heid waarmee beslissingen moeten wor
den genomen - vereist. Hierbij dient de 
overheid inderdaad de ogen niet te slui
ten, maar dan wel gericht op een juiste 
wetstoepassing. 

Spanning 
Met enkele voorbeelden wil ik deze 
spanning introduceren: 

In de toelichting wordt helder het 
aspect rechtshandhaving uiteenge
zet. Een enkele zin over de slachtof
fers van criminaliteit mag daar niet 
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ontbreken; in artikel 28 tref ik het 
aan. 
De artikelen 7 en 8 hadden een 
uitwerking kunnen krijgen in of naast 
bijvoorbeeld artikel 40, door vast te 
leggen dat voor sommige groepen 
het dragen van verantwoordelijkheid 
door participatie in organisaties mo
gelijk gemaakt dient te worden. Dit 
Program richt zich namelijk tot ieder
een en wil richtinggevend zijn. 
De artikelen 36 en 37: de begrippen 
dat de overheid helpt via voorzienin
gen op maat èn dat de overheid zich 
beperkt tot haar kerntaken ligt wat 
ver uiteen. 
De artikelen 43 en 44. Enerzijds 
euroregionale samenwerking, an
derzijds per staat strakkere milieu
normen of sociale regelingen. En bij 
die discussie zal de werkelijkheid van 
verplichtingen uit de Europese richtlij
nen meegewogen moeten worden. 
Artikel 54 is mijns inziens voor een 
Ontwerp-Program van Uitgangspun
ten, ondanks de toespitsing op 
hoofdthema's verdergaand dan het 
thema. Het CDA-standpunt ten aan
zien van 'heffingen' in het algemeen 
vraagt in een Ontwerp-Program van -
Uitgangspunten om een principiële 
benadering. 
Artikel 64 en paragraaf Ruimte voor 
waarden en normen. Het woord 
basisvoorzieningen wordt niet omlijnd 
omschreven, maar in 'vorm' aange
duid. Oude discussies zullen worden 
opgerakeld. Wat wordt onder dit 
begrip verstaan? 

Slot 
Met instemming herken ik de uitwerking 
in artikelen van het Ontwerp-Program 
van de persoonlijk gedragen verantwoor
delijkheid zowel in het eigen leven als 
binnen maatschappelijk organisaties in: 
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het vastleggen van het begrip ge
spreide verantwoordelijkheid; 
het verbinden van het afleggen van 
verantwoording over macht, al zou ik 
in artikel 8 geen beperking opnemen; 
de verantwoordelijkheid tot uitdruk
king komend in artikel 10 over het 
rentmeesterschap. De laatste zin van 
artikel 11 hoort daarbij, zonder de 
beperking 'in politieke zin'; 
hoofdstuk 111.5. 

Dan zal - neem ik aan - er geen twijfel 
over bestaan, dat in hoofdstuk IV mede 
in verband met de beïnvloeding van de 
vormgeving van Europa het van belang 
is, de plaatsbepaling van de zogenaam
de Non-Gouvernementele Organisaties 
(NGO's) te verwoorden. De persoonlijke 
verantwoordelijkheid uitgedragen binnen 
deze maatschappelijke organisaties is 
niet alleen in Nederland van groot belang 
voor de kwaliteit van de samenleving. 

Tot slot wil ik mijn grote waardering 
uiten voor het werkstuk van de Commis
sie-Steenkamp. Als belangrijkste element 
beschouw ik de herformulering van de 
grondslag en uitgangspunten, met be
houd van inhoud en intentie van de oor
spronkelijke artikelen en kernbegrippen. 
Politiek gezien is uiterst belangrijk dat de 
hoofdthema's de hoofdproblemen bestrij
ken van de eerstkomende decennia, 
waarbij de invloedsfactoren vooraf be
noemd en besproken worden. 
Van harte hoop ik, dat de discussies 
hierover zullen leiden tot het vaststellen 
van het tweede Ontwerp-Program van 
Uitgangspunten waarmee het Christen
Democratisch Appel zowel Europa als de 
eenentwintigste eeuw kan binnengaan. 
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