
Drs. JO. Gabor 

De Christen 
Democratise he 
Volkspartij van 
Hongarije 

Met het verzet tegen de confiscatie van 
het b1jzondere onderwijs door de commu
nisten, tekende de Hongaarse Christen 
Democratische Volkspartij haar doodvon
nis. In 1989 werd zij heropgericht en zal 
vermoedelijk dee/ uit maken van de nieu
we Hongaarse regering. Een historisch 
overzicht. 

Hongarije heeft de eerste democratische 
verkiezingen na 43 jaar achter de rug. Ve
len vinden dat de laatste democratische 
verkiezingen nog Ianger geleden, zelfs 
voor het begin van de Tweede Wereldoor
log waren geweest. Op 25 maart en 8 april 
jongstleden heeft de bevolking zich zon
der intimidatie of manipulatie kunnen uit
spreken. Van de 68 partijen en de 203 on
afhankelijke kandidaten die deelnamen 
aan de verkiezingen zijn uiteindelijk 
slechts vertegenwoordigers van zes partij
en en elf onafhankelijke kandidaten in het 
parlement gekozen. 

Onder deze partijen is er een met een 
uitgesproken christen-democratische sig
natuur, de Christen Democratische Volks
partij (Keresztenydemokrata Neppart, af
gekort KDNP) en twee die de christelijke 
waarden mede tot uitgangspunt nemen 
voor hun beleid, te weten het Democra
tisch Forum (Demokrata Forum, afgekort 
OF) en de partij van de Onafhankelijke 
Kleine Landbouwers, Landwerkers en Bur-
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gers (Fuggetlen Kisgazda-Foldmunkas
es Polgari Part, afgekort FKGP) Deze drie 
partijen hebben te zamen 45% van de 
stemmen gehaald en daarmee 229 zetels 
veroverd. Dit is 36 zetels meer dan de 
helft. Zij voeren sedertdien coalitiebespre
kingen, zodat vermoedelijk deze drie par
tijen de nieuwe regering zullen vormen. 
Binnen het Democratisch Forum functio
neert sinds kort onder Ieiding van Keresz
tes junior een christen-democratische 
werkgroep. 

Van conservatisme is bij de 
winnaars van de 
Hongaarse verkiezingen 
geen sprake. 

In de Nederlandse pers werd de verkie
zingsuitslag als volgt gekarakteriseerd: 'de 
rechtse, conservatieve partijen' hebben 

Drs. J.D. Gabor (1940) 1s burgemeester van Haaksber
gen 
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gewonnen, de 'vooruitstrevende links-libe
ralen' ziJn beneden verwachting gebleven. 
Het plakken van etiketten naar oud vader
lands gebruik heeft daarmee reeds plaats
gevonden. Het getuigt echter van weinig 
tnztcht in de feitelijke verhoudingen in het 
land zelf. Want het OF en de KNDP en ook, 
ZIJ het in mindere mate, de FKGP zijn her
vormingsgezinde, op vernieuwing gerich
te parti]en, met een sterk sociaal gezicht. 
Van restauratie, conservatisme of behou
dendheid is, op een verkiezingsitem van 
de FKGP na, geen sprake. De overwin
naars zijn dus hervormingsgezind en 
staan op de politieke kaart van Hongarije 
dutdeltjk in het midden. 

De conservatieven die vroegere waar
den willen herstellen of vasthouden -
waarmee het semi-feodale systeem van 
voor de oorlog word! bedoeld - of de be
houdende communisten die nog steeds 
n1et los kunnen komen van het Kadar-tijd
perk hebben de kiesdrempel niet gehaald. 
De Alliantie van Vrije Democraten (Szabad 
Oemokratak Szovetsege, afgekort SzDSz) 
en de Alliantie van Jonge Democraten 
(Ftatal Demokratak Szovetsege, afgekort 
FiDeSz) hebben 92 respectievelijk 21 ze
tels gehaald. Deze twee partijen hadden 
btJ de verkteztngsstrijd een gigantische fi
nanctele steun uit de Verenigde Staten. Zij 
staan een volstrekt vrije markteconomie 
voor en geloven heilig in de vriJe werking 
van vraag en aanbod, ongeacht de sociale 
gevolgen. Zij ziJn uitgesproken radicaal. 
Het lijkt m1j wat vreemd deze groeperingen 
ltnks of vooruitstrevend te noemen. 

De twee grotere linkse groeperingen, de 
hervormingsgezinde communisten onder 
de naam Hongaarse Socialistische Partij 
en de Hongaarse Sociaal-democratische 
ParliJ (naar het model van de Westeurope
se sociaal-democratische partijen) had
den het heel moeilijk. De partij van de vroe
gere communist Pozsgay, die nu Ieiding 
geeft aan de hervormingsgezinde socialis
ltsche partiJ, behaalde met moeite 33 ze
tels, en bleef daarmee beneden de eigen 
prognose. De democratisch socialisten 
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bleven met 3,5% onder de kiesdrempel 
zodat zij voorlopig geen rol kunnen spelen 
in het parlementaire werk. Hun handicap is 
dat na 43 jaar socialistische, marxistisch
leninistische terminologie, alles in diskre
diet is geraakt wat met deze termen te rna
ken heeft. Het zal nog lang duren eer hierin 
nuancering word! aangebracht. Wil men 
recht doen aan de situatie in Hongarije, 
dan moet men een en ander vanuit het per
spectief en de geschiedenis van het land 
zelf bekijken. 

In de rest van dit artikel zal ik mij hoofd
zakelijk beperken tot het verleden, het he
den en de toekomst van de KDNP (chris
ten-democratische volkspartij). Bij gebrek 
aan beter baseer ik mij daarbij op een en
kel artikel, wat manuscripten, enkele per
soonlijke gesprekken en een onlangs in 
Rome verschenen standaardwerk over de 
Hongaarse christen-democratie, daar ge
ordende documentatie tot nu toe ont
breekt. 

De wortels 
De partij gaat terug tot de tijd van de fa
meuze prelaat Giesswein, die rond de 
eeuwwisseling en later een grote rol speel
de bij de bewustwording van de werkende 
klasse. In 1905 stichtte hij de beweging 
van de christen-socialisten en werd hij tot 
lid van het parlement gekozen. Zijn ideeen 
waren radicaal, zodat de Ieiding van de 
kerk niet bepaald sympathiek tegenover 
hem stond. Zijn verdiensten voor de be
hartiging van de belangen van de arbei
ders worden wei erkend, maar men verwijt 
hem goedgelovigheid; bovendien zou hij 
te veel in radicale vaarwateren terecht zijn 
gekomen.' Tot aan zijn dood in 1923 bleef 
hij lid van het parlement. Zijn beweging tel
de op het hoogtepunt 100.000 leden. 
Doelstellingen waren onder andere het in
voeren van algemene en geheime verkie
zingen, strenge regulering van vrouwen
en kinderarbeid, het recht om vrije vakbon
den te stichten, het invoeren van de vrije 

1 Katolikus Lexikon (Budapest 1931) 199 
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zondag, het recht van staken en ten slotte 
de deelname van werknemers in het be
stuur van de bedrijven en de participatie 
van werknemers in de resultaten van de 
bedrijven (winstdeling)? 

De periode na de Eerste Wereldoorlog 
was bepaald niet gunstig voor zijn vooruit
strevende ideeen, te meer daar zich in die 
tijd een conservatieve restauratie afspeel
de. Het ledental van de christelijk-socialis
ten liep sterk terug en bereikte in het begin 
van de jaren dertig een dieptepunt van 
20.000 leden 3 Na het neerslaan van de 
communistische radenrepubliek door ad
miraal Horthy werden de termen 'christe
lijk' in dienst van het chauvinisme en het 
antisemitisme gesteld. Giesswein werd 
van linkse ideeen en van filo-semitisme be
schuldigd. Zijn parlementaire groep ver
loor steeds meer terrein. Hierna ontston
den vele varianten op het thema christelij
ke partij. Deze partijen dienden in toene
mende mate de conservatieve restauratie 
en behoorden vaak tot de meest rege
ringsgetrouwe groeperingen in het parle
ment. 

De persoon van Giesswein doet onwille
keurig denken aan Schaepman maar voor
al aan de figuur van Ariens. De verschij
ning van de encycliek Ouadragesimo 
Anno gaf aan de sociale emancipatie van 
de arbeiders en landarbeiders een gigan
tische impuls In die tijd werd de kiem ge
legd voor de KALOT-beweging (Katholie
ke Organisatie van Agrarische Jongeren). 
Deze door de jezu'i'etenpater Kerkai in 
1936 opgezette beweging voor de agrari
sche jeugd had op het hoogtepunt 3.500 
organisaties en een half miljoen leden. De 
doelstellingen waren ontwikkeling en 
scholing van de agrarische jeugd, invoe
ring van radicale landhervormingen, waar
bij het grootgrondbezit verdeeld zou wor
den onder de landarbeiders, en stringent 
vasthouden aan de christelijke levensbe
schouwing en morele normen. Men bezat 
twintig gebouwen waar de gedachte van 
de volksuniversiteit sterk in praktijk werd 
gebracht en scholing op economisch, so-
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ciaal en politiek gebied werd gegeven. 
Praktisch aile parlementsleden van de la
tere christen-democratische volkspartiJ 
kwamen uit de organisatie van de KALOT 
voort. De KALOT had het niet eenvoudig, 
want het eisen van radicale landhervor
mingen in een land waar de kerk die mees
te grond bezat, botste duidelijk met de op
vattingen van de kerkelijke hierarchie en 
met de belangen van de geprivilegieerde 
klasse van grondeigenaren 

Parallel met de KALOT werd voor de in
dustriele werknemers een parochieel ge
organiseerde landelijke christelijke vakbe
weging, verenigd in de EMSzO, opgericht. 
Deze strijdvaardige beweging vormde een 
actieplatform voor de sociale vernieuwing 
van de werknemers. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwa
men de !eiders van de vooruitstrevende 
agrarische jongeren, de !eiders van de 
christelijke werknemers en enkele intellec
tuelen tot de conclusie dat in plaats van de 
bestaande conservatief ingestelde rege
ringspartij een eigentijdse christen-demo
cratische partij moest worden opgericht. 
Het actieprogramma werd uitgewerkt en 
op 23 augustus 1943 werd onder de be
scherming van bisschop Apor van Gyor in 
een geheime bijeenkomst van 23 perso
nen de kiem gelegd voor een katholieke 
sociale volksbeweging. Pater Kerkai werd 
belast met de coordinatie. Hetland werd in 
maar! 1944 door de Duitsers bezel, zodat 
het basisdocument illegaal vervaardigd 
werd. Ook de verspreiding van het 600 pa
gina's tellende document, dat vooral ge
baseerd werd op de opvattingen van de 
franse christen-filosoof Jaques Maritain, 
heeft in het geheim plaatsgevonden. 

Geboorte in de illegaliteit 
Het basisdocument bevatte gedetailleerde 
plannen voor de hervorming van de maat-

2 Felbemaradt Reformok (Atgebroken hervorm1ngen). 
een bundel van 20 auteurs (u1tgegeven te Rome 1990) 
77 

3 Le Parti Populaire Oemocrate-Chr!'!l!en de Hongne. 
door l_aszlo Lesl1e (Rome 1982) 12 
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schapp1J op nagenoeg aile terreinen. Het 
was een blauwdruk voor zelfbestuur op 
bas1s van de subsidianteitsgedachte. Op 
econom1sch terre1n was het een pleidooi 
voor persoonliJk initiatief en een sociale 
markteconom1e. Voor de landbouw werd 
eon plan ontw1kkeld voor fundamentele 
landhervormingen, een kleine 400.000 ge
?lnnen zouden zo een levensvatbaar be
driJf kriJgen. Het bevatte ook een nieuw 
concept voor het onderwiJS. Maar de mo
rele en ethische vern1euwing van de maat
schappiJ stand centraal, het ontwikkelen 
van het persoonlijke verantwoordeliJk
heldsgevoel. Erkenning van de grondrech
ten van aile burgers en een sociale maat
schappiJ die op deugd gebaseerd zou ziJn 
waren de doelstellingen. 

Tegen de herfst van 1944 werd de for
rnele opnchting van de partiJ actueel. Daar 
toen aile politieke partiJen en maatschap
peiiJke organisaties behalve die van de 
p1jlkru1sers' (een spiegelbeeld van de 
NSB) verboden waren, gebeurde een en 
ander ondergronds. In oktober gaf kardi
naal Seredi ziJn goedkeuring aan de op
nchting van de Christen-democratische 
VolkspartiJ, daarmee afstand nemend van 
de Verenigde Christelijke PartiJ die sterk 
verweven was met het half-feodale barok
ke bestel van voor de oorlog. HiJ koos voor 
rnaatschappelijke vernieuwing. De groep 
d1e de leid1ng had in de n1euwe partij be
stand u1tsluitend uit voorvechters van 
rnaatschappelijke vernieuwing, zoals de 
Jezu1et Kerkai, de hoogleraar Szekfu, de 
JOurnalist Barankovics en pater Kbzi 
Horvat, de enige parlementarier van het 
land die tijdens de Duitse bezetting ZiJn 
stem verhief tegen de bezetterl 

Veel gelegenheid tot werken kregen de 
organisatoren niet. Begin december over
VIe! de Gestapo het hoofdkantoor van de 
EMSzO. Aile vijf aanwezige bestuursleden 
werden naar Dachau gedeporteerd. twee 
ervan keerden nimmer terug. Negen voor
rnannen van de partiJ werden enkele da
gen later ge1nterneerd, onder wie ook 
Sandor Keresztes, de huidige voorzitter 
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van de partij en pas gekozen lid van het 
parlement.' Aile andere !eiders zijn toen 
ondergedoken. Bisschop Apor werd in 
april 1945 bij het verdedigen van vrouwen 
en kinderen die zich onder zijn bescher
ming hadden gesteld, gedood door een 
salvo uit een mitrailleur die een Russische 
soldaat op hem richtte. 

De eerste start 
Direct na de beeindiging van de oorlog 
stelde de nieuwe partij alles in het werk om 
vergunning te kriJgen voor haar activitei
ten. Dit werd een eindeloze discussie. 
Eerst verleende de voorzitter van de voor
lopige regering. met instemming van de 
opperbevelhebber van de Russische 
striJdkrachten, zijn toestemming, later 
werd deze weer ingetrokken. De Ieider van 
de partiJ, Barankovics, gaf de strijd niet op 
Uiteindelijk kreeg hij zes weken voor de 
verkiezingen van november 1945 toestem
ming. Tegen die tijd had het bestuur het 
predikaat christelijk bewust Iaten vallen. 
Het was van oordeel dat deze term te be
laden en te gecompromitteerd was, ver
eenzelvigd met het voorbije half feodale 
regime. De partij noemde zich voortaan 
Democratische Volkspartij. De interne 
striJd werd met de verkiezing van Baranko
vics tot secretaris-generaal definitief be
slecht ten gunste van de vernieuwingsge
zinde vleugel. 

Van deelname aan de verkiezingen zag 
men vermoedelijk om twee redenen af. De 
tijd was te kort voor een serieuze voorbe
reiding, maar bovendien wilde men de 
eenheid met de Partij van de Kleine Boe
ren niet doorbreken. Die partij had immers 
veel christen-politici op de lijst geplaatst. 
Als erkentelijkheid voor dit besluit heeft de 
Partij van de Kleine Boeren twee plaatsen 
op de landelijke lijst beschikbaar gesteld 
voor vertegenwoordigers van de Demo
cratische Volkspartij. 

4 Felbemaradt Reformok (Afgebroken hervorm1ngen). 
166 

5 Emlek!rata1m (MIJn her~nner~ngen) door kard1naal 
Mindszenty Budapest IV-e druk 1989, 52 
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Na de verkiezingen, waarbij de Partij 
van de Kleine Boeren 57% van de stem
men kreeg, hebben zich 17 afgevaardig
den van deze partij bij de twee vertegen
woordigers van de Democratische Volks
partij aangesloten voorzover het kwesties 
en stemmingen betrof inzake het geloof, 
de rol van de kerk, de religieuze vrijheden 
en ethische kwesties. Deze 17 parlemen
tariers kwamen voornamelijk voort uit de 
KALOT en de EMSzO. Een bijzonderheid 
is dat een van deze 17 Vince Voros was, 
de huidige voorzitter van de Partij van de 
Kleine Boeren, lijsttrekker en sedert april 
gekozen lid van het nieuwe Hongaarse 
parlement. 

Breuk met de kerkelijke Ieiding 
In de peri ode 1945 tot 194 7 speelde zich 
het drama af van de Partij van de Kleine 
Boeren. Onder druk van de communisten 
liet deze partij haar belangrijkste mensen 
een voor een vallen. De parlementaire on
schendbaarheid van haar dappere politici 
werd opgeheven. Zij werden uit het parle
ment gestoten en gearresteerd, haar mi
nister-president mocht na een buitenlands 
verblijf hetland niet meer in: haar secreta
ris-generaal werd door de Russen gear
resteerd. Het dramatische was dat de Par
tij van de Kleine Boeren keer op keer be
reid was op aanwijzing van de communis
tische partij zuiveringen door te voeren 
binnen de eigen gelederen. Nieuwe ver
kiezingen werden noodzakelijk. De Demo
cratische Volkspartij maakte zich op voor 
de verkiezingen van augustus 1947. 

Het was bekend dat de kerkelijke Iei
ding, met name kardinaal Mindszenty nog
al wat bezwaren had tegen de leiders en 
bepaalde ideeen van de Democratische 
Volkspartij. Er werden derhalve besprekin
gen geopend tussen de Ieiding van de 
partij en vertegenwoordigers van de kardi
naal. Deze besprekingen hebben geen re
sultaten opgeleverd. De laatste medede
ling van de afgezant van de kardinaal was 
dat de katholieke hierarchie de partij zou 
steunen, respectievelijk gedogen, als vol-

224 

Bu1tenland 

daan werd aan de volgende zes voorwaar
den 
- het tot dan aanvaarde programma zou 

slechts als uitgangspunt dienen voor 
een later op te stellen programma; 

- Barankovics zou af moeten treden; 
- de redactie van het blad van de partij 

zou door de kardinaal benoemd worden; 
- het bestuur van de partij zou voor 60% 

uit kandidaten van de kardinaal bestaan 
en voor 40% uit de voordracht van Ba
rankovics; 

- de partij zou in aile vraagstukken de 
aanwijzingen van de bisschoppenconfe
rentie volgen; 

- de kerkelijke adviseur van de partij zou 
door de kardinaal worden benoemd. 
Met name het vijfde punt werd door 

geen enkel bestuurslid van de partij aan
vaard6 Terecht, tegenstanders van de 
christelijke politiek zouden een dergelijke 
partij met recht klerikaal hebben ge
noemd. lets wat niet past in de moderne 
tijd waarin kerk en staat van elkaar ge
scheiden zijnl De toenmalige leiders van 
de partij waren bereid zich onder onge
looflijk moeilijke omstandigheden te enga
geren met de christelijke politiek, maar wa
ren niet bereid zich uitsluitend onder het 
gezag van de kerkelijke leiders te stellen, 
een stap terug te doen in de geschiedenis. 
Men was consequent. Toen de besprekin
gen mislukt waren besloot men aanvanke
lijk niet deel te nemen aan de verkiezingen. 
Eerst toen verschillende bisschoppen de 
partij een voor een verzekerd hadden van 
hun persoonlijke sympathie besloot men 
t6ch deel te nemen aan de verkiezingen. 

De deelname aan de verkiezingen werd 
een succes voor de Democratische Volks
partij. Zij behaalde 16,6% van de stemmen 
en daarmee werd zij officieel de op een na 
grootste partij. De communisten lieten de 
bevolking een uitslag voorrekenen waarbij 
zij 22,3% zouden hebben behaald. lnmid
dels is bekend dat bij deze uitslagbepa-

6 Felbemaradt Reformok (Afgebroken hervormingen), 
185. 
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ling 300.000 stemmen ten gunste van de 
communisten vervalst waren. 

Het parlementaire werk 
In de 16 maanden dat de christen-demo
craten deel hebben kunnen nemen aan 
het parlementaire werk hebben zij zich op 
drie hoofdthema's gericht: 
- de verdediging van de democratische 

grondrechten; 
- de economische hervormingen; 
- de bescherming van het bijzonder on-

derwijs. 
De fractie verzette zich tegen wetsvoor

stellen die beoogden, dat de door de com
munisten gecontroleerde regering, met uit
schakeling van het parlement, per decreet 
zou regeren. De partij diende een wets
voorstel in tegen de doodstraf. Zij pleitte 
voor de beeindiging van de rol van de 
volkstribunalen Zij verzette zich scherp te
gen de perscensuur. Op bescheiden 
schaal heeft zij succes geboekt. 

Bij de economische hervormingen nam 
de partij - traditiegetrouw - een vooruit
strevend standpunt in. Zij verzette zich niet 
tegen de nationalisatie van het groot
grondbezit, en de grote ondernemingen 
en ban ken, maar wenste wei een passen
de schadeloosstelling voor de rechtheb
benden. Anders zou het immers geen na
ttonalisatie maar confiscatie zijn. Daar was 
de parttj op tegen. Tegen de nationalisatie 
van de kleinere ondernemingen en een
mansbedrijven heeft zij zich fel verzet. Het 
hoogtepunt van de parlementaire strijd 
werd op 16 JUni 1948 bereikt. Oat was het 
debat over de confiscatie van aile christe
I1Jke scholen. De christen-democraten ver
zetten zich tot het uiterste. Zij kwamen op 
voor het recht van ouders om zelf te bepa
len naar welk type school hun kinderen 
zouden gaan. Barankovics verwees naar 
het Nederlandse stelsel als een te volgen 
voorbeeld. lronisch genoeg was de minis
ter dte het wetsvoorstel indiende afkomstig 
utt de gelederen van de Partij van de Klei
ne Boeren, zo ook het lid van het parle
ment dat als eerste verdediger van het 
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wetsontwerp optrad. Maar de communis
ten waren altijd al meesters in het regisse
ren op de achtergrond. 

Met uitzondering van de 60 christen-de
mocratische parlementariers en drie ande
ren, stemden aile andere leden van de Ka
mer bij de hoofdelijke stemming voor de 
overname van de scholen door de staat. 
Daarmee werd het christelijk onderwijs in 
Hongarije opgeheven. Niet minder dan 
4885 scholen, waaronder 3148 katholieke, 
werden zonder enige vorm van tegemoet
koming door de staat geconfisqueerd ' 

Met dit parlementaire optreden, waar 
zeer veel persoonlijke moed voor nodig 
was, werd tevens het doodvonnis over de 
partij uitgesproken. In tegenstelling tot aile 
andere partijen hebben de christen-demo
craten hun interne eenheid nimmer verbro
ken en is geen enkele van hun parlemen
tariers afvallig geworden. Onder de toene
mende druk en door het aanvoelen van de 
aanstaande arrestatie van Barankovics 
heeft de partij zich zelf in januari 1949 op
geheven. Elf !eden van de fractie hebben 
toen voor emigratie gekozen. Niet uit 
angst, maar met de opdracht de geest van 
de partij te bewaren voor het nageslacht. 

Vele christen
democratische oud
parlementariers hebben 
lange tijd gevangen 
gezeten. 

lnmiddels hebben aile nog in Ieven zijnde 
oud-parlementariers die toen naar het bui
tenland waren gevlucht besloten terug te 

7. Emleketm (Mrtn herrnnertngen), 207 
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keren naar hun land om te helpen bij de 
wederopbouw. 

Tijdens de Hongaarse opstand in 1956 
hebben oud-bestuursleden bekend ge
maakt dat de partij wederom opgericht 
was en deel wenste te nemen aan het po
litieke Ieven. Later kostte deze mededeling 
de heer Keresztes, de huidige voorzitter, 
zijn derde periode van arrestatie door de 
staatsveiligheidsdienst. Vele oud-parle
mentariers van de partij hebben een lang
durige gevangenschap achter de rug. Bij 
mijn weten is er een lid van de fractie die 
zelfs 19 jaar heeft doorgebracht binnen de 
muren van de verschillende staatsgevan
genissen. Hij is nu erevoorzitter van de 
partij. 

Wedergeboorte 
De democratiseringstendensen die inmid
dels een heel eind gevorderd zijn in Hon
garije, werden voor het eerst goed zicht
baar in 1988. Een jaar later begonnen de 
rondetafelgesprekken tussen de commu
nistische partij en de oppositie. Aan deze 
gesprekken nam ook de christen-demo
cratische partij deel, nadat 6 oud-leden 
van de fractie de heroprichting van de par
tij bekend hadden gemaakt. Het partijblad 8 

berichtte in de tweede editie over het lan
delijke congres van 30 september 1989, 
waarbij onder grote deelname van chris
ten-democratische zusterpartijen uit het 
Westen de heroprichting van de partij een 
feit werd. De internationale delegatie stond 
onder Ieiding van de voorzitter van het 
CDA, de heer Van Velzen. 

Tevens werden de statuten aanvaard, 
het partijprogramma vastgesteld en een 
voorlopig bestuur gekozen. De eerste 
doelstelling was om na de verkiezingen 
weer deel te kunnen uitmaken van de wet
gevende mach!, het parlement. Zoals be
kend zijn inmiddels 21 afgevaardigden 
van de partij gekozen in het parlement, on
der wie ook enkele reformatorische chris
tenen. De partij heel nu wederom Christen
democratische Volkspartij. Toen de dis
cussie over de naamgeving nog volop bin-
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nen de partij aan de gang was, heeft een 
andere groepering, de vroegere nationale 
boerenpartij, de naam Democratische 
Volkspartij aangenomen, zodat men ei
genlijk geen keus meer had. 

Het in januari verschenen verkiezings
programma bevat 100 punten. Voor het 
eerst wens! de partij zich als een oecu
menische partij te presenteren, een sa
menwerking tussen katholieken en refor
matorische christenen. 

Een selectie uit de belangrijkste punten 
van het verkiezingsprogramma: 
- de grondslag van de partij is de christe

lijke wereldbeschouwing, de bijbelse 
leer en de sociale leer van de kerken; 

- in de maatschappelijke verhoudingen 
wens! men de subsidiariteitsgedachte 
door te voeren, met een sterk lokaal be
stuur; 

- men wens! op te komen voor het herstel 
van de rechten en de vrijheden van de 
kerken; 

- uitgangspunt is dat christendom waar
den en normen inhoudt die verplichten 
tot een dienstbare opstelling; 

- men kiest principieel voor solidariteit met 
de zwaksten in de samenleving; men 
verwerpt elke vorm van discr1minatie, de 
partij wens! een tolerante partij te zijn; 

- men wil een snelle aansluiting bij Europa 
en de volledige opheffing van het War
schaupact; 

- arbeid heeft voorrang boven kapitaal; 
met andere woorden bij een conflict 
kiest men de kant van de werknemers; 
bovendien wil men het principe van 
winstdeling invoeren; 

- de staatsuitgaven dienen met 25% ver
minderd te worden; men is voorstander 
van privatisering; voor de economie 
heeft men een crisisplan uitgewerkt; 

- de partij is voor invoering van het markt
mechanisme en stimuleren van het par
ticulier initiatief, met een sociaal vangnet 

8. Hazank (Ons vaderland), maandblad van de KDNO 
1989, no 2 
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voor beJaarden en werklozen in de vorm 
van een waardevaste uitkering; 

- de christen-democraten zijn voor land
bouwcobperaties op vrijwillige basis; 

- het bewaren van de schepping (Gods 
geschenk) beschouwt men als een be
langrijke opdracht die tot scherpe mi
lieumaatregelen verplicht; 

- men is voor de vrijheid van schoolkeuze 
van de ouders, inbegrepen de keuze
mogelijkheid voor scholen met een le
vensbeschouwelijke grondslag; 

- het gezin is de hoeksteen van de samen
levtng; men is voor een waardevaste kin
derbijslag; 

- men is voor de gelijkstelling van man en 
vrouw. 

Zander geld, zonder moderne ervaring, en 
zonder de steun van de publiciteitsmedia 
ts het bereikte electorale resultaat zonder 
meer goed te noemen. De partij werkt nu 
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keihard aan de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen. Zij hoopt de vele goe
de kandidaten die nu naar voren zijn geko
men in te kunnen zetten bij de raadsverkie
zingen. Zij heeft nu meer dan 4000 leden 
en 90 afdelingen. 

De economische problemen in het land 
zijn bijzonder groot maar waar het vooral 
op aankomt is het herstellen van morele en 
ethische normen en waarden 9 Op dit punt 
kan deze partij een significante rol spelen 
bij de wederopbouw van de maatschap
pelijke infrastructuur' 

9. Zre dagblad Trouw d.d. 29 december 1989 podiumpa
grna. 
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