
Periscoop 

Commentaar uit het 

Wetenschappe/ijk lnstituut 

De weg van een program 

In de afgelopen VIJf jaar heeft het CDA VIJfen
eenhalf program (mede voortgebracht. Te 
weten: 'Om een zinvol bestaan', en de actu
allsering daarvan, twee Modelprograms voor 
Gemeente en Provincie, het Actieprogram 
van de Europese Volkspartij en nu 'Uitzicht'. 
Samen legt dat een fors beslag op de kritl
sche inzet van de diverse geled1ngen van de 
partij. De leden van het CDA maken daar 
zoveel werk van omdat ze vermoeden dat 
dat niet voor niets is. Democratisch vastge
stelde programs verdienen respect en nale
ving ,n een parliJ met een D. 

Toch bekruipt je wei eens twijfel aan de 
waarde van zulke documenten. Tijdens de 
voorbereiding van een nieuw program en de 
raadpleging van bijvoorbeeld christen-de
mocratische leden van de regenng blijkt 
soms dat niet iedere, hoogstverantwoordelij
ke posities bekledende, christen-democraat 
over het vigerende program beschikt. Hoe
wei dienaren van de Kroon in de eerste 
plaats aan het regeerakkoord gebonden zijn 
is zoiets toch vreemd ...... 
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Nog gekker wordt het als een lid-partij van 
de EVP bij de aanbieding van het actiepro
gram verklaart dat hij zich n1et veel van het 
overeengekomen program zal aantrekken 
(de vertegenwoordiger van de CSU tijdens 
het EVP-Congres in Rome, april 1983). 
Anderzijds vall in Nederland op dat parle
mentariers zich op geselecteerde delen van 
geldende programs beroepen en artikelen 
die hen niet aanstaan verzwijgen. Over de 
grenzen hoort men soms dat een program 
slechts een dwarsdoorsnee is van de poli
tieke opvattingen op een bepaald tijdst1p. Na 
vaststelling mag het worden opgeborgen. 
Kortom, het is niet vanzelfsprekend dat pro
grams als 'canonieke stukken' zullen wor
den opgevat. 
Wat steekt daarachter? 

Politiek als belangenstrijd 
Volgens een platvloerse, maar wijd verb rei de 
opvatting is politiek niet meer dan een 
machtsspel waarin verschillende (economi
sche) belangengroepen vechten om de bu1t. 
Overeenkomsten die tijdens die strijd geslo-
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ten worden formuleren slechts het machts
evenwicht op dat moment. Zij hebben geen 
bindende waarde op zich. Zodra de kans 
schoon is wordt de overeenkomst tot een 
startpunt voor verandering van de regel tot
dat opnieuw een status quo wordt vastge
steld die de beschrijving van de dan gelden
de machtsverhoudingen is. Trouw aan af
spraken is, volgens die visie, een afgeleide 
van de stabiliteit van machtsverhoudingen. 
Het is geen (ethische) categorie met een 
zelfstandige waarde. 
Vandaar de problemen rond ethiek en poli
tiek. Ethisch handelen is slechts een toevallig 
bijprodukt ('bovenbouw') van machtsspelen; 
de ethische kwal1teit is slechts schijn. 

Voor gewone partijleden is het moeiliJk om 
zo'n eth1sch verschraalde politiek te respec
teren. Als de 'C' daarmee verbonden wordt 
neemt de verontwaardlging in de regel nog 
toe. Wie echter gedurende lange tijd 1n de 
politieke 'incrowd' verkeert, wordt, als hij/zij 
niet oppast, slachtoffer van zo'n slijtagepro
ces waardoor het authentiek morele rel18f 
van zijn politiek handelen verdwijnt. De con
text waarin hij werkt 1s op zich een barriere 
tegen morele bewustwording. Hoe meer de 
machts- en belangenaspecten zijn gedrag 
bepalen des te meer ervaart hij zich als 
politicus. Oat wordt zelfs een kenmerk van 
goed vakmanschap geacht, volgens de on
uitgesproken normen vafl de politieke we
reid. Natuurlijk kan het anders en gaat het 
soms, gelukkig, ook anders. lntussen ligt hier 
wei een oorzaak voor de weerzin van polit1ek 
die van buiten in de politieke wereld gedrop
te personen bevangt. Een goed voorbeeld 
daarvan was Van Agt. De gewone partijle
den begrepen hem prima. Vele politici niet, 
die wantrouwden zijn eth1sch reveil. Zij verte
genwoordigden hen die losgeraakt zijn van 
ge'1nspireerde visies en de politiek slechts 
tot eigen (groeps)voordeel willen exploiteren. 
Waar machts- en belangenstrijd tot wezen 
en zin van de politiek worden verklaard, daar 
is de liefde voor programs niet bijster groot. 
Zij bevestigen immers de nederlaag van de 
ene pressiegroep en de overwinning van de 
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andere. Van programartikel tot programarti
kel is de samenstelling van de verliezers- en 
winnaarsgroepen verschillend. Niemand is 
voor honderd procent tevreden. Het gevolg 
is dat ieder de politieke messen scherpt om 
het vastgestelde program op punten te ver
lammen. Oat kan door partijresoluties en 
afspraken te vergeten, met name als door 
uitvoering ervan nog iets ingeleverd moet 
worden. Goed voorbeeld is de ruil, die als 
comprom1s binnen het CDA plaatsvond, van 
'individualisering' van de soc1ale zekerheid 
tegen correctie van de niet-sociale effecten 
daarvan in het belastingstelsel. Sommigen 
doen net of er geen comprom1s is afgespro
ken en ple1ten gewoon voor individualisering 
van de belastingheffing. ZiJ verwaarlozen 
daarmee de plicht tot de afgesproken cor
recties. 
Als programs trouwens slechts de resultaten 
van machtsstrijd zijn, wat is dan hun ver
pllchtend karakter? Oat ontbreekt dan. Ze 
immobiliseren slechts het vrije spel van poll
tleke pressies. Vandaar de eerder genoem
de mening dat programs na hun vaststelling 
nog slechts histonsch interessant ZIJn. Nog
maals, gewone politiek-ge1nteresseerden 
begriJpen noch aanvaarden dat en dat IS 
maar goed ook. 

Anti-dogmatisme 
Onlangs heeft de Vlaamse hoogleraar An
loon Vergote 1 in een indrukwekkende rede, 
tijdens de conferentie 'Katholieken en Cul
tuur' sprekend over de problemen in de 
kerken, gewezen op het feit dat 'de dogmati
sche tradit1e voor velen vreemd geworden 
(is), omdat zij haar geen plaats en betekenis 
kunnen geven in de historische wereldvisie. 
De dogmatische geloofsinhoud lijkt bu1ten 
de werkelijke wereld te staan. Men heeft er 
geen interesse voor en de onwetendheid 
erover is dan natuurliJk ontstellend groot 
( ...... ). Als gevolg hiervan ziet men het kerke
lijk leergezag als een autoritaire instantie, die 

1 · Antoon Vergote, Pro fie/en van een hedendaagse spiritua/J
teit. Ambo, Baarn. 1984 
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een eigen ideo Iogie wil opdringen ( ...... ). Men 
wantrouwt wat men niet anders dan als 
machtswil kan begrijpen'. Verder wijst hij op 
de privatisering van de religie - het gefixeerd 
zijn op de persoonlijke ervaring - het enge 
subjectivisme dat daarop stoelt en de nei
ging tot een 'spiritualiteit die het christendom 
reduceert tot een vorm van natuurlijke religie, 
(eventueel) gef)aard met een profetische 
ethiek'. 
lets dergelijks kan m.i. worden gezegd over 
de christelijk ge;nspireerde politieke overtui
ging. De kennis over de christen-democrat;
sche beweging, met name van de ideeenwe
reld, de politieke filosofie, is nog steeds heel 
gering. Wie een duidelijke lijn neerzet in een 
natie- en tijdsgrenzen overschrijdende ver
bondenheid met de hele christen-democra
tische beweging, stuit vaak op onbegrip. De 
lijn wordt eenvoudig niet herkend en roept 
dus gevoelens van vervreemding op. 
Een pleidooi voor trouw aan het beginsel
program (Program van Uitgangspunten) 
wordt dan als een autoritaire pretentie erva
ren, als een poging om een eigen 1deologie 
aan anderen op te dringen. Men vraagt zich 
af welke belangengroep daarachter zit. 
Het spreken vanuit een geprofileerd stand
punt dat werkelijk authent1ek is voor de 
eigen stroming wordt als zodanig vaak n1et 
herkend en niet gewaardeerd. Normaler is 
de aansluiting biJ gangbare trends, eventueel 
begeleid door een christelijke fanfare. 'Na
tuurlijke religie' op politiek gebied. Dit ligt 
meer voor de hand indlen men reeds voor 
andermans definitie van 'progressiviteit' of 
'gezond verstand' bezweken is. Het aldus 
aanvaarde, al of niet modieuze conformisme 
krijgt dan zelfs een positieve morele klank. 
Het is vanzelfsprekend dat de waardering 
voor goed geprofileerde politieke programs 
die, wat betreft de principiele lijn en de uit
werking ervan, werkelijk authent;ek zijn, ver
worteld in de 'filosof;e' van de beweging, in 
zo'n geestelijk klimaat weinig interesse wek
ken en dat het beroep op zulke programs als 
willekeurig en als autoritair overkomt. Sterker 
nog, worden programs vanuit zo'n geestelijk 
klimaat geschreven dan zal het beroep op 

Chnsten Dernocrat1sclle Verkenn1ngen 6185 

de wezenlijke waarden van de christen-de
mocratie reeds in dat stadium onvoldoende 
kans maken. De opvatting dat een program 
slechts of hoofdzakelijk voor electorale doel
einden wordt geschreven kan dan veld 
winnen. 

Desintegratie-individualisme 
In het verlengde van het bovenstaande ligt 
de neiging om grote delen van de eigen 
denkcultuur overboard te gooien omdat 
men niet in staat is daaraan in de eigen 
situatie vorm te geven en de aanvallen daar
op niet weet te pareren. 
Verschansing in individualisme biedt dan, 
met name in het huidige culturele klimaat, de 
gezochte veiligheid. Men kan niet meer aan
gesproken worden op datgene wat in de 
e;gen sub-cultuur als belangrijke waarde 
wordt gezien. Nergens bijhoren, dat heeft 
grote voordelen; het biedt de broodnodige 
rust voor opgejaagde zielen. 'Gewoon jezelf 
kunnen zijn' is een wervende slogan. Bin
ding aan een program of aan beginselen 
geldt in die visie als een aanslag op de 
autonomie van het individu. Vanuit die hou
ding zal in de praktijk gemakkolijk aanpas
sing gevonden worden aan de integratieka
ders van anderen; vooral als daarmee een 
schouderklop kan worden verdiend. Oat 
laatste is een zeer menselijke trek die ieder 
wei eens bij zichzelf zal hebben waargeno
men. Eigenaardig is echter het intolerante 
dogmatisme waarmee velen hechten aan de 

' Principes die ons altijd goed 
uitkomen zijn handig 
verklede eigenbelangen. , 
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gegevenheden van het gangbare niet-chris
telijke denken. 

GOA-programs 
Hoe verloopt het ontstaansproces van GOA
programs? Gelukkig wordt bij de aanvang 
van het werk de relatie met het Program van 
Uitgangspunten beklemtoond. Daarnaast 
zijn er partijresoluties of belangrijke, breed in 
de partij besproken, documenten die richting 
geven. Bij de opstelling van 'Uitzicht' kreeg 
de programcommissie zodoende een helde
re richtlijn mee en naar mijn mening vinden 
we dat terug in de lijn van het program. Men 
vergelijke de brochure 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' en de com
mentaren daarop met de diverse hoofdstuk
ken van het nieuwe program. Sommige 
hoofdstukken zijn prima voorbeelden van 
het handen en voeten geven aan de door de 
partij geformuleerde principiele lijn. In andere 
hoofdstukken kon het wat kloeker. Soms 
zijn heel andere motieven te herkennen 
waardoor de groene lijn weggebogen wordt. 
Principieel denken brengt ons nl. wei eens in 
conflict met belangen en machtsstrevingen 
in eigen of verwante kring. Principes die ons 
altijd goed uitkomen zijn handig verklede 
eigenbelangen, daar moeten we voor op
passen. Het is jammer dat de botsing tussen 
principe en belang lang niet altijd de eerste 
doet zegevieren. 
Sterke onderwijsbelangen, lobbies van be
roepsbestuurders of vanuit de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, belangen van 
ambtenaren in eigen kring, vrees van geko
zen vertegenwoordigers voor tegenstand, 
die kunnen allemaal hun sporen nalaten. 
Kan het CDA met zoveel beroepsbestuur
ders en ambtenaren op sleutelposten de 
ontwikkeling van 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij' als het erop aan
komt wei aan? Ja, als iedereen de uitgangs
punten voorop blijft stellen; neen, als het 
CDA slechts een conglomeraat van belan
gengroepen is. Momenteel is de pressie van 
de regionale verbanden gelukkig vermin
derd. De inbreng van het CDJA getuigt in de 
reqel van politieke rijphe1d en principiele be-
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trokkenheid. Anderzijds is de pressie van 
categorale groepen toch sterk toegenomen. 
Wie durft zich tegen het overheersen van 
groepsbelangen te keren? 
Verzet daartegen is niet altijd eenvoudig. 
Sommige adviseurs treden op in een dub
belrol, zij behoeden enerzijds programschrij
vers voor technisch niet-doeltreffende of in
correcte formuleringen en fungeren ander
zijds als vertegenwoordigers van een be-

' Hoe meer wordt 
toegegeven aan 
lobbies des te minder 
kansen voor het 
christelijk sociale 
den ken in onze partij. , 

lang. Het is moeilijk om daar goed tussen te 
blijven onderscheiden en de politieke liJn vast 
te houden. Het zou helpen als de partij met 
aile categorieen van de bevolking goede 
contacten had. Anders kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat een program aan de belan
gen van langdurig werklozen (mannen en 
vrouwen), aan hun arbeids- en inkomenspo
sitie op z'n best evenveel stem geeft als aan 
die van de (aspirant)tweeverdieners-huis
houdens. Natuurlijk zou het voortdurend af
wegen van belangen binnen het raam van 
de politieke visie onevenwichtigheden moe
ten voorkomen; maar toch, ondervindt men 
bepaalde noden niet zelf of ontmoet men ze 
niet in de directe omgeving, dan drukken ze 
minder zwaar op ons politieke geweten. 
Hoe meer wordt toegegeven aan sterke lob
bies, des te minder kansen voor het christe
lijk-sociale denken in onze partij. Lobbies 
vertegenwoordigen een andere politiek dan 
de christen-democratische. 
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De combinatie van machtsstreven met on
kunde omtrent de eigen politieke cultuur en 
met de hautaine gedachte dat je als individu 
het leerproces van generaties wei missen 
kunt, Ievert tezamen een dodelijk gevaar op 
voor het CDA en een oorzaak voor zeer 
terechte kritiek van hen die niet aan dat 
slijtageverschijnsel lijden. Men luistere naar 
de buitenstaanders zoals die uit kringen van 
kerkelijk leidinggevenden, die lang niet allen 
per definitie negatief ten opzichte van chris
telijk-ge'(nspireerde politiek staan. Maar om
dat zij te weinig de ethiek over de machts
motieven zien· zegevieren, keren zij zich af. 
Opluchting ontstaat als de moraal het eens 
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van het belang wint. Die momenten zijn te 
zeldzaam. Naarmate programschrijvers zich 
beter op de hoofdzaak kunnen vastleggen 
en oneigenlijke invloeden kunnen weerstaan 
zal hun produkt meer gezag kunnen verwer
ven. De schrijvers van 'Uitzicht' zijn daarin 
een heel eind geslaagd. Amendementen van 
principiele strekking kunnen het concept
program nog versterken. Amendementen 
door lobbies kunnen het verder aantasten. 
Aan de CDA-afdelingen is het om de gees
ten te onderscheiden. 

A.M.O. 
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