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Discussie, openheid 
en politieke moed 

Hoe lang nog zal de CDA-haan victorie 
blijven kraaien? Welke prijs wordt daar
voor betaald? Het CDA is een keurige, za
kelijke programpartij geworden. 

Politieke partijen hebben het moeilijk. Oe 
PvdA krijgt van de huis-intellectuelen te 
horen dat de partij niet meer deugt. Oe 
VVO heeft het te druk met persoonlijke ve
tes om oppositie te voeren. 066 en Groen 
Links genieten nog na van hun toegeno
men macht op lokaal niveau; verder ge
beurt daar ook niets. Politiek is niet interes
sant meer. Nederland blijkt ze lfs een een
partijstaat geworden te zijn. Oe kiezer ziet 
het niet meer zo zitten met de democratie; 
het enthousiasme voor volksinv loed daalt 
per verkiezing. 

In dit politieke getij viert het CDA zijn 
tienjarig bestaan. Zo op het eerste gezicht 
lijkt deze partij zich niets aan te trekken 
van de heersende malaise. Een ongeken
de machtspositie in het land. Een mateloos 
populaire partijleider en een ideologie, die 
het bij de kiezers niet slecht doet. Oe af
brokkelende confessionele partijen aan 
het eind van de jaren zeventig hebben het 
schier onmogelijke voor elkaar gekregen: 
het CDA is een sterke, zelfbewuste partij, 
waar de secularisatie geen vat op heeft 
gehad. Integendeel : er is zelfs een omge
keerde 'doorbraak' tot stand gekomen: 
ook niet-gelovigen voelen zich tot de partij 
aangetrokken. Wie had dat ooit gedacht? 
Een felicitatie waard dus! Toch wacht ik 
hier nog even mee. Want de vraag is niet 
alleen hoelang de haan deze victorie zal 
bli jven kraaien (als Lubbers vertrekt?), 
maar meer nog welke prijs betaald is voor 
dit resultaat. 
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Het antwoord is niet nieuw, maar wel 
hardnekkig: het CDA is er een keurige, za
kelijke programpartij voor geworden. Over 
datgene waar bijna tot bloedens toe over 
gevochten is, heeft men het niet meer. Het 
Program van Uitgangspunten, de politieke 
overtuiging, kent een gemiddeld CDA'er 
niet, een actief kaderlid een beetje en een 
parlementsl id waarschijn li jk nog iets beter, 
maar buiten de lesuren van de Kader
school wordt er niet meer over gesproken. 
Daarvoor geschoven is het concept van 
de verantwoordelijke samenleving. Al met 
al geen gek gedachtengoed, wel als het 
her en der gebruikt wordt, los van de con
text als afschuiftechniek of als morele 
preek, zonder er concrete politieke ge
volgtrekkingen aan te geven. Bovendien is 
het nog maar de vraag of deze ideologie, 
globaal als zij is, wel werkt in deze moder
ne, complexe samenleving . Daar waar de 
spreid ing van verantwoordelijkheden het 
verst doorgevoerd is , in het sociaal-econo
misch overleg tussen overheid, vakbewe
ging en werkgevers, blijkt de praktijk har
der dan de leer. Het eigenbelang is dan 
toch groter dan de verantwoordelijkheid 
voor de hoogte van buurmans uitkering en 
zijn werkloosheid . Ook nog eens iets om 
het over te hebben. 

Ondertussen is dit gedachtengoed wel hét 
referentiekader van de CDA-politicus ge
worden ; de uitgangspunten zijn dat nau
welijks. Een belangrijke notie als bijvoor
beeld gerechtigheid, die juist uitgaat van 
een overheidsoptreden dat zich richt te
gen eigenbelang, wordt hierdoor steeds 
meer op afstand gezet. Oe CDA'er oude 
stijl bestaat trouwens na tien jaar ook niet 
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meer. Veelal is hij of zij opgevolgd door 
een deskundige carrière-yup, een techno
cratisch aandoend iemand, die de partij 
wel eens een leuke ervaring vindt. Kaland 
heeft gelijk als hij de toenemende profes
sionaliteit in de politiek hekelt. Ve len her
kennen zich niet meer in hun volksverte
genwoordiger of partijbestuurder. Het ka
der bestaat allang niet meer uit 'kleine 
luyden ', maar voor een steeds groter deel 
uit academici met een ambtelijke achter
grond. Oe partijtop vindt het allemaal best 
zo. 

Er is polit ieke moed voor 
nodig om te kiezen voor de 
zwakke groepen. 

Men maakt zich drukker om verkiezings
strategieën en het wekelijkse opinieonder
zoek waaruit blijkt of er een zeteltje verlo
ren is of niet. In de tussentijd neemt een 
groepje van vijf personen , dat zichzelf het 
'kern-OB ' noemt, de beslissingen in de 
partij . Discussie wordt nauwkeurig ge
pland via perfect geregisseerde partijdis
cussies, het partijblad en het Wetenschap
pelijk Instituut. Daarbuiten wordt iedere 
lastpak geweerd Zelfs een politiek onaf
hankelijke, maar financieel zeer afhankelij
ke organisatie als het COJA moet vechten 
voor haar voortbestaan , omdat ze wel 
eens een kritische noot aanslaat. 

Zo kan ik nog wel even doorgaan . Ik kan 
de 54 Kamerleden noemen, die net als hun 
col lega's van de andere fracties in het be
sloten wereldje van het Haagse Theater 
(zoals mevrouw Leyten het fraai noemde) 
hun rol meespelen . Het spel houdt zelfs 
geen verband meer met de werkelijkheid 
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daarbuiten. Ze hollen van de ene vergade
ring naar de andere, om het ene na het an
dere detail te regelen. Oe hoofdlijnen zijn 
immers al voor vier jaar vastgelegd? En 
nieuwe, relevante beslissingen worden 
toch in het Torentje genomen, niet in de 
Vergaderzaal daar tegenover? 

Kentering 
Het wordt tijd voor de hoopvolle wending 
in het betoog. Is het allemaal zo erg, of is 
de redding nabij? Ik durf het niet te zeg
gen. Gelukkig zie ik wel enige kenteringen 
ten goede. Zo sch ijnen enkele vooraan
staande COA'ers de koppeling tussen 
christen-democratische uitgangspunten 
en het concrete beleid ook te missen. In 
Elsevier van 14 april 1990 klinkt het al le
maal nog wat voorzichtig ('We maken als 
CDA de verb inding met de christelijke in
spiratie niet altijd even duidelijk' en 'Ik ben 
bang dat we de huik te veel naar de wind 
hangen en minder principieel worden'), 
maar het begin van een bekering lijkt er te 
zijn. Zeker als de nieuwe directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut aankondigt dat 
de C van het CDA de komende jaren 
steeds belangrijker gaat worden. We zijn 
benieuwd. 

Niet om af en toe wat christe lijke frases 
te horen, maar omdat de problemen van 
de jaren negentig groot zijn en met prag
matische, op de korte termijn gerichte 
maatregelen niet zijn op te lossen. Er die
nen fundamentele keuzen te worden ge
maakt, vanu it de uitgangspunten Het mi
lieu smeekt bijvoorbeeld om een radicaal 
beleid dat meer is dan een pragmatisch 
besluit over een tunneltje minder en een 
spoorwagonnetje meer. Onze levensstijl 
zal ter discussie moeten komen. Dat zelfde 
geldt voor ons beleid ten aanzien van 
ontwikkelingssamenwerking. Nu de Oost
West-betrekkingen verbeterd zijn, komt de 
toegenomen kloof tussen Noord en Zuid 
pas echt goed naar voren. Behalve de 
schulden en het milieu, wordt de bewape
ningswedloop van sommige Derde We
reldlanden een ander enorm probleem. 
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Het vraagt om beleid dat ons wat gaat kos
ten. Pappen en nathouden betekent een 
catastrofe. Zo zijn er ook dicht bij huis po
litieke issues die vee I vragen van politici en 
samenleving: een nieuw minderhedenbe
leid (na vijftien jaar mislukking help\ socia
le vernieuwing ook niet meer), werkloos
heid, criminaliteit en de nog altijd stijgende 
kloof tussen het minima-gezin en de twee
verdieners. En wat te denken van de onbe
perkte economische groei die nagestreefd 
word\; waarom mag deze dans om het 
Gouden Kalf weer ongegeneerd plaatsvin
den? 

Voor christen-democraten vragen deze 
problemen politieke moed om te kiezen 
voor de groepen die hier het slachtoffer 
van ziJn, ook als dat electoraal minder 
goed uitkomt. Mensen met idealen en een 
open mind zijn hiervoor noodzakelijk. Een 
'mier-parlement' kan hier niets aan veran
deren, wei een Kamer die open en onge
bonden wil debatteren over hoofdlijnen 

Oat vraag ook veel van het COA als partij. 
Angst voor diversiteit en onderlinge (spon
tane') discussie is het eerste wat over
board moet worden gezet. Zonder taboes 
moe\ er gesproken, gedacht en gehan
deld worden. Oat kan niet met een centra
listisch bestuur, waar de angst hiervoor 
groot is. Het WetenschappeliJk lnstituut en 
gelieerde organisaties van het COA als het 
Vrouwen Beraad en het COJA moeten die 
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ruimte en mogelijkheden dan ook behou
den. Men moe\ elkaar ter verantwoording 
kunnen roepen en aan kunnen sporen op 
basis van de grondslag en de uitgangs
punten - want die maken iedereen in de 
discussie gelijke partners, zoals Oostlan
der altijd placht te zeggen Momenteel zijn 
er gelukkig ook binnen het COA al groepen 
bezig bepaalde onderbelichte kanten van 
politieke onderwerpen onder de aandacht 
te brengen. Voorbeelden zijn de Werk
groep Christen-Oemocraten voor Ont
spanning en Ontwapening, de Basisgroep 
Sociale Zekerheid, de Werkgroep Ouidelij
ke Koers COA en de lnitiatiefgroep Vluch
telingenbeleid. Met een eigen kran\Je of 
bijvoorbeeld een inlegvel in een COA
praatstuk probeert men van onderop de 
discussie op gang te brengen of te verdie
pen. 

Oiscussie, openheid en politieke moed 
heeft vee\ te maken met wat de minister
president, die zich ook heel helder kan uit
drukken, ooit eens zei 'Politiek is niet voor 
bange mensen'. Pas als dit het credo 
word\ voor de komende tien jaar van het 
COA, ook na Lubbers, IS een felicitatie op 
z'n plaats. 
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