
Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Pen scoop 

Wat voor een CDA willen we? 

De forse verkiezingswinst die het CDA op 21 
mei jl. boekte, de personele verschuivingen 
in het partijbestuur en die in het partljsecre
tariaat markeren het begin van een nieuwe 
fase in het CDA. De verkiezingswinst beves
tigt het zelfvertrouwen dat gedurende de 
afgelopen jaren ontstaan is. Christen-demo
craten voelden hoezeer hun politieke visie, 
hun traditie, hun principes aanknopingspun
ten bieden voor een sociale en politieke 
herorientatie. 
Voor hun politieke rivalen is dat moeilijk toe 
te geven. Zij kunnen door de christelijk-soci
ale beweging be'r'nvloede ideeen slechts via 
omwegen (Rosanvalon 1)) aanvaarden. En 
ook dat is nog moeilijk genoeg zoals de 
gang van zaken in de PvdA laat zien. De 
kritiek op de voor socialisten zo kenmerken
de neiging tot verstatelijking, zoals die door 
de WBS2

) wordt geuit, de nadruk op de, niet 
politieke, sociale organisatie, dat zijn zaken 
die de oude garde in de PvdA niet graag 
accepteert. 
In het CDA groeide daarom het besef dat we 
met onze politieke filosofie het voortouw 
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moesten en konden nemen bij de herziening 
van ons maatschappel1jk bestel. Gespreide 
verantwoordelijkheid, verzorgingsmaat
schappij, zorgzame samenleving, dat zijn de 
sleutelwoorden. Het is weer veel duidelijker 
wat het CDA wil. Zoiets trekt mensen aan, 
zeker als er een grote praktische daadkracht 
mee gepaard gaat. Het is de kunst om zoiets 
vol te houden. 

Zo langzamerhand raakt het CDA ook over 
z'n trauma's van de politieke verdeeldheid 
heen. Een fusieproces is moeilijk, de eenheid 
van visie, met name die in het parlement, 
was aanvankelijk nog ver te zoeken. Daar 
past een partijvoorzitter bij die een duidelijke 
koers verdedigt en dwarsliggers tot de orde 
roept. Naarmate er meer reden voor onder
ling vertrouwen is kan de sfeer ontspannen 
worden. De zenuwachtige eenheidskramp, 

1) Rosanvalon: destijds filosoof van de voorheen confessio
nele vakbeweging CFDT In Nederland als sociaal-demo
craat beschouwd. 

2) Bijvoorbeeld P. Kalma & P Scheffer in 'Open Forum', 
Voikskrant 7161'86. 
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Pen scoop 

die er helaas wei is geweest, kan genezen. 
We weten immers dat de christen-democra
tie een politieke inhoud heeft die mensen 
verbindt: de politieke overtuiging als morele 
band. 3

) Oat betekent vrijheid van denken 
voor hen die die band voelen en onderhou
den. Respect voor de eigen verantwoorde
lijkheden van de diverse CD-instellingen. Wie 
in staat is om vanuit die overtuiging de partij 
te inspireren kan een creatieve eensgezind
heid kweken. Wie die inspiratie niet kent zal 
Iicht grijpen naar centralistische, organisato
rische instrumenten. Eenheid door machts
concentratie of eensgezindheid door inspira
tie? Bij de eerste draait het om personen en 
om de bureaucratie. Bij de tweede om de 
inhoud, de zin van de christen-democratie. 
De keuze lijkt mij niet moeilijk. Oat wil niet 
zeggen dat een foute keuze uitgesloten is. 

Lessen uit het Zuiden 
Enkele jaren geleden leed de in Vlaanderen 
altijd zo succesvolle CVP een zware ver
kiezingsnederlaag. Oat was aanleiding voor 
een diepgaande bezinning die nu nog 
steeds doorgaat. Een vroeg resultaat van die 
bezinning was het rapport van de zgn. 
'Werkgroep Bob Gijs' .4) Deze werkgroep 
analyseerde de oorzaken van het grate ver
lies aan sympathie voor de CVP bij de 
Vlaamse bevolking. 
Uit de conclusies het volgende: 

1. 'De CVP wordt door de bevolking meer 
en meer waargenomen als een bijna on
aantastbaar machts- en beleidsapparaat 
en steeds minder als een doelgerichte, 
door een ideaal gedreven en inspirerende 
politieke beweging.' 

2. 'De toenemende moeilijkheden die de 
kiezer ondervindt om de maatschappijvi
sie, de basisbeginselen en het program
ma van de CVP te herkennen in de poli
tieke stellingnamen en beslissingen van 
de partij, brengen met zich mee dat meer 
en meer voor aantrekkelijke politieke !ei
ders wordt gekozen en minder voor poli
tieke partijen. Onze overwinningen in 
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1977 en 1978 waren grotendeels aan dit 
verschijnsel te danken, maar hebben 
eveneens tot gevolg gehad dat de ver
mindenng van de aantrekkingskracht van 
de christen-democratische beweging in 
Vlaanderen niet werd opgemerkt.' 

3. 'De CVP wordt door een toenemend 
aantal kiezers geidentificeerd met de 
macht, de regering en het Belgisch 
establishment. Ook dit is van aard om de 
waarneming door de kiezer van onze 
christen-democratische beginselen 
steeds moeilijker te maken.' 
'Potentiele CVP-kiezers hebben het 
steeds moeilijker een' verband waar te 
nemen tussen de besluiten van opeen
volgende congressen en de dagelijkse 
politiek van de regering en van de CVP.' 

4. 'Het optreden van de CVP als beleidsap
paraat heeft tot gevolg dat de standpun
ten van onze partij worden verwoord van
uit de techniciteit van het regeringsbeleid. 
Daardoor wordt het vaak onmogelijk de 
uiteindelijke doelstellingen en beginselen 
die onze stellingnamen moeten inspireren 
nog terug te vinden. Onze tegenstanders 
maken daarvan gebruik om zeit de doel
stellingen van de CVP at te leiden uit onze 
technische stellingnamen.' 
'Op de vraag naar de beginselen waarop 
het CVP-standpunt steunde en de doel
stellingen die onze partij op termijn na
streeft, zullen slechts weinig militanten 
kunnen antwoorden.' 

De werkgroep benadrukt heel sterk 'de ver
mindering van het politieke inspiratievermo
gen van de CVP'. Oat is inderdaad nooit een 
sterk punt van een centralistisch en bureau
cratisch machtsapparaat. Zo'n apparaat 
hoort ook helemaal niet bij de christen-de
mocratie en dus stelt de werkgroep: 'Sa
mengevat komt het er op neer dat de CVP 

3) Rapport Grondslag en politiek handelen, CDA 1979. 
4) Eindconclusie rapport Werkgroep Bob Gijs. CVP, 11 

februari 1982. 
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binnen haar rangen en in haar eigen organi- bE 
satie en werking de beginselen moet toe- dE 
passen die zij voorstaat voor de totale sa- dE 
menleving'. hE 

De beginselen 
De organisatie en werkwijze van de CVP 
moet zelf een weerspiegeling zijn van de 
politieke filosofie die men uitdraagt. Dat is 
een wijze les die het CDA zich ook wei mag 
aantrekken. Sinds de fusie is er inderdaad 
een tendens geweest om het CDA zodanig 
vorm te geven dat het meer machtsapparaat 
dan inspirerende politieke beweging zou zijn. 
Gelukkig is die tendens tot nog toe niet 
doorgebroken. Onze tegenstanders schilde
ren het CDA heel graag af als zo'n dom 
machtsinstituut waar openlijk of in het ge
heim aan de maatschappelijke touwtjes ge
trokken wordt. De serie opstelletjes die daar
over gedurende de eerste helft van dit jaar in 
de Volkskrant verscheen spreekt voor zich. 
Zij bedoelden twijfel te zaaien aan de morele 
integriteit van onze beweging, of althans 'de 
waarneming door de kiezers van onze chris
ten-democratische beginselen steeds moei
lijker te maken'. 

De !eiders 
Punt 2 van 'het rapport-Gijs' bevat eveneens 
een waarschuwing aan ons adres. Is de 
keuze voor een aantrekkelijk politiek Ieider bij 
het CDA een ondersteuning van de herken
baarheid van de christen-democratische 
visie of een middel ter vervanging daarvan? 
Onderstreept het vertrouwen in Lubbers de 
politieke aantrekkingskracht van de chris
ten-democratische stroming of verdoezelt 
dat juist een verlies aan principiele herken
baarheid? 
Het is heel verleidelijk om de weg van de 
persoons-cultus te kiezen. Vooral als het om 
werkelijk goede personen gaat. De CVP had 
en heeft mensen als Tindemans en Martens 
die terecht veel vertrouwen genieten. Wij 
hebben nu Lubbers die zeker niet voor zijn 
Belgische collega's onderdoet. Zet zulke !ei
ders onder een stolp van gepantserd glas, 
vertoon ze aan aile burgers in een campag-
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' De weg naar de persoons
cultus is verleidelijk. Vooral 
als het om goede person en 
ga~. ' 

ne met veel toeters en bellen, en zetelwinst 
zal uw loon zijn. Oat ging in Vlaanderen een 
tijdje goed maar men had aile reden om 
daarvan terug te komen en de inhoudelijk
principiele weg in te slaan. Opzienbarend 
genoeg, - gezien de partijcultuur in het Zui
den. De CVP wilde niet in een situatie raken 
zoals die in ltalie waar de vraag naar een 
visie of beginselprogram wordt beantwoord 
met een verwijzing naar recente toespraken 
van de belangrijkste machthebbers in de 
DCI. De machthebbers maken het daar uit. 
De partij heeft geen gezaghebbend visiepro
gram. ledere 'Ieider' heeft zijn stroming (cor
rento) en daarbuiten is de invloed van de 
leden niet goed aanwijsbaar. De ltaliaanse 
zusterpartij vertoont daardoor een zeer wis
selend beeld van mafia-achtig rechts, uitge
sproken 'rood', en van bewuste voorstan
ders van politiek op christelijke basis, alsme
de aile nuances daartussen. Zo'n 'ltaliaanse' 
situatie kon gemakkelijk in het verlengde van 
het eigen, door een of enkele personen ge
domineerde CVP-verleden ontstaan. 
De partij is haar Ieider niet. Het is de politieke 
visie, het zijn de beginselen die het karakter 
van de partij dienen te bepalen. Dorpsdes
potisrne moet door beginselpolitiek worden 
afgeschaft. Dat had men in de tijd van Van 
den Boeynants5

) moeten inzien. De Ieider 
van de Waalse CD-partij PSC die onbekriti
seerd zijn gang kon gaan. Een extreem voor-

5) Belgische partijleider uit de Jaren '60 die dit jaar als 
'ord1naire fraudeur' door de rechter werd veroordeeld. 
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beeld, dat wei. Het is gevaarlijk als partijlei
ders vanwege het partijbelang 'gedekt' wor
den. Maar als het partij-imago vrijwel met 
hen samenvalt dan is de verleiding groat om 
dat wei te doen. Hierarchische structuren 
zonder 'countervailing powers' bieden wei
nig barrieres tegen zulke ontsporingen. 

Gelukkig hebben CDA'ers als Lubbers en De 
Vries zelf geen neiging om persoonsverheer
lijking uit te Iokken. Daarvoor zijn ze te nuch
ter en te kritisch. Lubbers als mascotte op 
de affiches voor de gemeenteraad, het kon 
hem, zoals uit latere laconieke commentaren 
bleek, maar matig bekoren. Het zijn eerder 
mensen om hen heen die zo'n cultus zou
den kunnen voorstaan. Hoe het ook zij, fixa
tie op de lijsttrekker schept een onzekere 
kiezersaanhang. Wat het CDA nodig heeft 
dat zijn niet de fans van deze of gene maar 
dat zijn kiezers die mede door onze politieke 
leidslieden zijn overtuigd van de waarde van 
de christen-democratie voor ons land. Het 
gaat er dan ook niet om dat 'Lubbers z'n 
karwei afmaakt'; het gaat erom dat hij kan 
doorgaan met christen-democratische poli
tiek. 
De winst van 21 mei is geweldig goed voor 
het regeringsbeleid en voor het CDA, maar 
voorzover die winst van een persoon afhangt 
is die ook erg broos. Het is niet voor niets 
dat de CVP, hoewel beschikkend over 'aan
trekkelijke politieke !eiders' toch overgaat 
naar beginselpolitiek. 

Het establishment 
'De CVP wordt door een toenemend aantal 
kiezers ge'1'dentificeerd met de macht, de 
regering en het Belgisch establishment. Ook 
dit is van aard om de waarneming door de 
kiezer van onze christen-dernocratische be
ginselen steeds moeilijker te maken.' In hoe
verre wordt het CDA gel'dentificeerd met de 
macht, de regering en het Nederlandse 
establishment, waardoor de waarneming 
van onze christen-dernocratische beginse
len steeds rnoeilijker is? 
Daarover geeft de gang van zaken rond de 
kabinets(in)formatie inzicht. 6

) Overheerste 
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het regerende 'establishment' de programs? 
Welnu, daar leek het wei op. De GOA-minis
ters, inmiddels tevens kamerlid, hadden 
soms geheel eigen wensen. Kamerlid Ru
ding eiste een reductie van het financierings
tekort tot 3'/z a 4% in 1990. In het door hem 
ondertekende CDA-program staat 5%%. 
Bezuinigingen op Defensie ('nullijn'!) en zelfs 
op Ontwikkelingssamenwerking werden 
door hem bepleit, in lijnrechte tegenstelling 
weer met dat CDA-program. De identifica
tieplicht komt waarschijnlijk eveneens uit re
geringskringen. De partijprograms hebben 
die welbewust niet opgenomen. De nucleai
risering van de 8-1nch artillerie is in geen 
program te vinden, wei in het Regeerak
koord. 
Oat akkoord legt een zeer overdreven na
druk op de rol en de belangen van het 
Nederlandse bedrijfsleven in de ontwikke
lingssamenwerking. Dat lijkt zelfs niet op de 
lijn in ons partijprogram en ook niet op die 
van de WD. De verbijzondering van het 
hager onderwijs komt voor in de partijpro
grams van beide coalitiegenoten. Het Re
geerakkoord spreekt hier slechts van 'ruime
re bevoegdheden'. Daarentegen komen we 
in de Regeringsverklaring ineens het voorne
men tegen om een notitie over het referen
dum voor nadere besluitvorming aan het 
parlement voor te leggen, terwijl dit onder
werp bij de coalitiegenoten inmiddels is af
gevoerd. Ziedaar een greep uit de diverse, 
onder politieke verantwoordelijkheid van on
dertekenaars van partijprograms geformu
leerde, wensen die op zeer gespannen voet 
staan met beide partijprograms. 
Bert de Vries heeft in een radio-interview de 
extreme formules van de heer Ruding al als 
in strijd met die programs afgewezen. Toch 
is er van deze en andere uitheemse invloe
den nog hee! wat in het Regeerakkoord en 
de Regeringsverklaring te merken. Een jour
nalist merkte scherp op: 'Ais de testamenten 
(van de bewindslieden, AMO) gaan werken 

6) Geraadpleegd zijn de nrs. 1 tim 15 van Befeid Be
schouwd, waarin de knipseldienst van de RVD de bench
ten over de kabinetsformatie heeft verzameld. 

413 



als correcties op de verkiezingsprograms, 
dan wordt toch weer het verwijt van kiezers
bedrog opgeroepen'. CDA- en WD-kamer
leden hebben hun steun aan het kabinet 
zodoende afhankelijk gemaakt van de be
reidheid van de regering om op belangwek
kende punten tegen de door hen onderte
kende verkiezingsprograms te handelen! Oat 
lijkt me goed voor menig gewetenspro
bleem. Als de regering binnen de CDA- en 
WD-programs bl1jft schendt ze het regeer
akkoord! 
Soms vergoelijken politici verwaarlozing van 
partij-programs met de stelling dat deze 'ge
dateerd' zijn. Oat komt zelfs voor nog voor
dat hun termijn is ingegaan! Men bedenke 
echter dat een program niet een maar twee 
data vermeldt. Namelijk die van ingang (21 
mei 1986) en die van verstrijken (1990, of 
een eerdere verkiezingsdatum). Het man
daat van gekozen politici heeft precies 
dezelfde duur ... ! Willen zij niet meer naar het 
program Ieven dan is de basis voor het 
vertrouwen in hen vervallen. 

'Testamenten' kunnen v66r afronding van 
verkiezingsprograms ingeleve~d worden. Ze 
worden dan verwerkt in amendabele con
cepten. Oat is de democratische weg. Na 
aanvaarding van en instemming met het 
program is voor zulke testamenten nauwe
lijks enige ruimte. Om deze reden heeft de 
CDA-Programcommissie dan ook destijds 
uitvoerig commentaar ingewonnen bij zitten
de kabinetsleden alvorens met een concept
program te komen. Graag onderschrijf ik de 
opvatting van mr. W.F. de Gaay Fortman 7

) 

dat partijvoorzitters en partijbestuur zich te
rughoudend moeten opstellen bij kabinets
formaties. Een partijbestuur heeft echter 
stellig Qa, bij uitstek) de bevoegdheid om 
afwijkingen van partijprograms te signaleren 
en daar verklaring voor te vragen. Bij de start 
van een zittingsperiode en ook tussendoor. 
Oat kan met respect voor de diverse verant
woordelijkheden plaatsvinden en kan tevens 
als een principiele ruggesteun voor parle
mentariers gelden. 
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Eigenlijk zou de inlevering van uitvoerige 
'testamenten' en de te grote invloed die 
deze tach nag gehad hebben, heel goed 
passen bij de voorbereiding van een rege
ringsverklaring door een zittende ploeg die 
gewoon niet aftreedt maar doorgaat. De 
premier heeft even met die gedc.chte 
gespeeld, mogelijk zijn collega's oak. De 
partijprograms zouden dan omzeild zijn, 
maar dat mag in zoverre een minister zich 
uitsluitend als o·1enaar der Kroon kan opvat
ten. Deze ministers waren echter oak ka
merlid! Niemand had daarvoor bedankt. Had 
men dat wei, dan waren we in een 
ouderwets dualistische situatie gekomen 
met aile vrijheid voor de fracties om, vanuit 
een bestuurlijk homogene invalshoek, hun 
standpunt te bepalen. 
lnmiddels is aan de eis van de 'werkgroep 
Bob Gijs' - om de zichtbaarheid van de 
programs in het regeerakkoord te vergroten 
- niet voldaan. De politiek-filosofische lijn 

' De zorgzame samenleving 
is prijsgegeven voor de 
lege galm van de kennis-
maatschappij. ' 

van het CDA is eerder minder dan beter 
zichtbaar dan in 1982. T oen streefden we 
naar een zorgzame samenleving, een verzor
gingsmaatschappij. En dan niet primair om
dat zoiets uit bezuinigingsoverwegingen ren
dement oplevert, maar omdat we aan een 
vernieuwing van de samenleving gingen 

7) COA-ACTUEEL nr. 9, 14 JUni 1986. 
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werken. Die duidelijke lijn is grotendeels 
prijsgegeven voor het perspectief van de 
'kennismaatschappij'. Een beg rip dat aile 
structurele uitwerking mist en daarom 
overkomt als een lege galm. 
Herkenbaarheid van beginselen en van con
gresuitspraken in het regeerbeleid, dat mis
ten ze in de CVP, vandaar hun grote neder
laag in 1981 na succesvolle maar persoons
gebonden uitslagen in voorgaande jaren. 

Techniciteit 
Diverse inbrengen van CDA-bewindslieden/ 
kamerleden ademen de sfeer van de door 
hen beheerde departementen. Ambtenaren 
hebben hun eigen invalshoek. Hun wensen 
liggen vaak op een ander vlak. Ze hebben 
andere vooringenomenheden dan coali
tiepartijen. Soms zijn ze aanhanger van een 
oppositiepartij. Oat verloochent zich niet. 
Het gevaar van verdoezeling van principes 
door een overheersing van bestuurlijke tech
niciteit is bij de toevloed van zoveel ambtelij
ke documenten niet denkbeeldig. Te meer 
omdat (onze) politici daar de politieke verant
woordelijkheid voor dragen. Wat is dan nog 
het CDA-element in een departementaal 
'testament'? Bestuurlijke techniek kan ook, 
in sommiger opvatting, toegeven aan wel
sprekende pressiegroepen betekenen. lnte
ressant is hoezeer de overheid zo het schild 
voor de dubbele inkomens dreigt te worden. 
Notabene onder de titel van emancipatie van 
de vrouw! Regeerakkoord, Regeringsverkla
ring en andere uitspraken zijn op dit punt 
intussen niet met elkaar in overeenstem
ming. Maar ook andere belangengroepen 
moeten gerustgesteld worden. VNG, sociale 
partners. lnmiddels is dat niet goed voor de 
samenhang in het beleid. Een technicisti
sche term als 'kennismaatschappij' maakt 
daar geen eenheid van. Temeer niet omdat 
ook aan kennisverwerving bezuinigingen 
respectievelijk een hoge prijs verbonden 
worden. Het Financ1eel Dagblad moest cun
stateren dat zodoende wei van 'voortgang' 
maar niet van 'vernieuwing' sprake is. Ver
nieuwing vergt immers veel meer dan be
stuurlijke techniek, ze vergt een heldere visie 
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die herkenbaar als kader voor het beleid 
fungeert. Het zou erg zijn als zou blijken dat 
de visie van het CDA destijds uit andere 
motieven dan die welke behoren bij begin
selpolitiek, naar voren gebracht is. Nog
maals, tegenstanders hebben vaak geroe
pen dat al die formules aileen maar dienden 
om te bezuinigen. Die verdachtmaking moet 
overtuigend in het beleid worden weerlegd! 

Wat voor CDA willen we? 
De werkgroep van de aimabele Belgische 
senator Bob Gijs heeft de feilen van de CVP 
scherp en doeltreffend aangewezen. Men is 
daar nog steeds bezig om die aanbevelingen 
uit te werken om door de ideele, principiele 
drijfveren van de christen-democratie het 
'dorpsdespotisme' te onttronen. De Vlaam
se collega's menen daarbij veel van het CDA 
te kunnen leren. Op onze beurt leren wij veel 
van de CVP-werkgroep van Bob Gijs. 'Wie 
meent te staan, zie toe dat hij niet valle.' 
Elitevorming, wegvallen van 'countervailing 
powers' binnen de CDA-structuren, korte
termijn partijbelangetjes, personencultus, te 
grote nadruk op macht, centralisme, ver
waarlozing van programs, verdoezeling van 
visies door bestuurlijke techniciteit, het zijn 
allemaal gevaren waaraan het CDA ook 
bloot staat. In onze partij kan dat gelukkig 
allemaal openlijk worden gezegd. 8) Niemand 
die je de mond kan snoeren, er is geen 
'preventieve censuur'. De wijze waarop in
stellingen en organen binnen de Nederland
se christen-democratie kunnen functione
ren, zal ook in de toekomst moeten kloppen 
met de maatschappijvisie die we voorstaan. 
Een partij met een evenwichtige verdeling 
van invloeden en bevoegdheden. Bij ons 
geen 'Fuhrerprinzip' of hierarchisch centra
lisme. Hoe komt dat? Omdat een Boek de 
baas is, daar gaat een democratiserende 
geest van uit. Door dat Boek zijn we gel'n
spireerd, dat geeft de onderlinge band, daar
om is deze partij de moeite waard. Aileen 
daarom. 

8) zie Christen Democratische Verkenningen 7-8-1986. 
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