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Het CDA is de problemen van de organisa
torische eenwording te boven gekomen. Het 
imponeert menigeen nu door een eensge
zindheid, ten opzichte van de grondslagen 
van zijn politiek en de uitwerking daarvan in 
het beleid, die er voorheen in die mate niet 
was. 
De principiele lijn was destijds al geschetst in 
het GOA-rapport 'Grondslag en politiek han
delen', in de opstelling van het Program van 
Uitgangspunten, de CDA-rapporten 'Appel 
en weerklank' en 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij'. Men denke ver
der aan de W.l.-brochures die, vanuit 
dezelfde grondtoon geschreven, voor de 
CDA-Ieden beschikbaar kwamen. Zeer ve
len hebben inmiddels aan de ontwikkeling 
van de CDA-visie meegewerkt. 

Het inzetten en overtuigd doorzetten van 
een eenmaal gekozen politieke lijn roept 
naast instemming, opluchting en enthousi
asme, ook tal van vragen op bij hen die op al 
of niet goede gronden vrezen dat een aantal 
goede dingen uit een voorgaande periode 
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verloren gaan. 
Om deze reden heeft de redactie van Chris
ten Democratische Verkenningen drie leden 
van de redactie gevraagd om, op grond van 
een aantal gesprekken met de heren De 
Vries, Bukman, Lubbers, Ruding, De Koning 
en De Graaf, de achtergronden en de sociale 
aspecten van het huidige CDA-beleid te ver
helderen. Het zouden gesprekken worden 
die tevens inzicht geven in het persoonlijk 
engagement van deze politici. 

Het is een boeiende ervaring geweest met 
mensen van zo uiteenlopende persoonlijk
heid, achtergronden, verantwoordelijkheid, 
zo onbevangen en open te spreken over de 
beweegredenen van hun politieke handelen. 
Wat opviel was, dat allen volstrekt toeganke
lijk bleken voor onze probleemstelling en er 
met ambitie op inhaakten. Er sprak uit hun 
reacties eerder een intensieve betrokken
heid bij het onderwerp, dan het gevoel een 
moeilijk corvee te moeten opknappen. 
Wat ook uitstraalde, was het besef van ver
antwoordelijkheid voor het feit dat onze sa-
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menleving in sociaal opzicht was vastgelo
pen (werkloosheid, onbetaalbaarheid van 
sociale voorzieningen). De mensen die wij 
spraken hadden een duidelijke opvatting 
langs welke lijn, in welke richting actie onder
nomen moet worden. Opvallend is de grate 
mate van eensgezindheid over de weg tot 
herstel. Die overeenstemming komt onder 
meer tot uitdrukking in de overtuiging dat het 
regeringsbeleid van dit kabinet een nood
zaak is om een heilloze ontwikkeling in de 

' Opvallend is de grate mate 
van eensgezindheid over 
de weg tot herstel. ' 

samenleving om te buigen in een richting die 
weer uitzicht biedt. 
Niet ieder legde dezelfde accenten. De par
tijpolitici (De Vries en Bukman) waren sterker 
ge'lnteresseerd in de beschouwingen over 
staat en maatschappij dan de bewinds
lieden. De laatsten legden meer de nadruk 
op de concrete maatschappelijke werkelijk
heid die zij aantroffen bij het aantreden van 
het kabinet en die een kabinetsbeleid van 
een bepaalde signatuur onontkoombaar 
maakte. De wei terdege aanwezige princi
piele visie is daardoor eerder verpakt in prak
tisch beleid. 
Wij geven nu een kenschets van de perso
nen. Soms geheel conform het beeld dat wij 
in Nederland hebben van bepaalde politici; 
bij sommigen met een ietwat onverwacht 
persoonlijk accent. 

Fractieleider De Vries 
De Vries, bedachtzaam en overwogen; 
overtuigd dat na de uitbundige jaren van 
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economische groei, van welvaartsstijging en 
optimisme, er een levenshouding en een 
cultuur is gegroeid die kwetsbaar zijn geble
ken. Onze samenleving is het produkt van 
een dominante Ievens- en maatschappijvisie 
in de achter ons liggende periode; een le
venshouding die ook onkritisch in het CDA is 
doorgedrongen. Wij moeten ons (dit is ty
pisch voor De Vries) niet aileen op de symp
tomen richten, maar onze opvattingen bij
stellen, niet aileen buiten het CDA maar ook 
daarbinnen. En dit geldt in het bijzonder de 
verwachting, dat de mogelijkheden van de 
overheid om ten gunste in de samenleving in 
te grijpen, schier onbegrensd zijn. 'Wij heb
ben te veel van de overheid verwacht' is 
trouwens de verbindende lijn in al onze inter
views. 
Deze onrust over de richting van de ontwik
keling in onze samenleving heeft De Vries 
omgezet in een ondubbelzinnige steun van 
zijn fractie voor het kabinetsbeleid. Onder 
vorige kabinetten is het weleens anders ge
weest! Hoe wij daarover ook oordelen mo
gen, in de achter ons liggende periode verg
de het uit de hand gelopen sociaal-econo
misch bestel de ondubbelzinnige steun van 
de Tweede Kamer voor het kabinetsbeleid. 
Het is voor een fractievoorzitter geen spec
taculaire positie, en voor de fractie waar
schijnlijk bij tijd en wijle zelfs een ietwat frus
trerende positie; niettemin wekt De Vries de 
indruk dat het noch voor hem persoonlijk als 
fractievoorzitter, noch voor hem als repre-

drs. R. F. M. Lubbers 
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sentant van de fractie werkelijk een pro
bleem is geweest, of hij niet meer 'kritische' 
afstand tot het kabinet zou moeten nemen. 
Hij volgt de weg die hij voor deze regerings
periode gekozen heeft: steun voor het rege
ringsbeleid. 
Dit is niet, zo interpreteren wij zijn houding, 
loyaliteit met de eigen ministers; het is de 
uitkomst van een principiele en nuchtere 
analyse van onze hedendaagse maatschap
pelijke werkelijkheid, die dlt regeringsbeleid 
binnen de bestaande keuzemogelijkheden 
kanshebbend en dus geboden maakt. En 
derhalve kan dit regeringsbeleid, zo lang het 
te goeder trouw en competent wordt uitge
voerd, op de loyale, betrouwbare steun van 
De Vries rekenen. 
Wij voegen er als eigen concluderende in
druk aan toe, dat vaste steunpunten zoals 
De Vries er een is, in een turbulente periode 
waarin voortdurend controversiele beslissin
gen genomen moeten worden, van grote 
betekenis zijn. Een van de risico's die een 
pluriforme democratie als de onze bedreigen 
is, dat in controversiele situaties helemaal 
geen beslissingen genomen worden, omdat 
het enig bereikbare compromis is het com
promis van 'niets doen', of van 'uitstellen'. 
Continu'(teit en daadkmcht in het regerings
beleid zijn aileen mogelijk indien de regering 
op onzelfzuchtige steun van de geestver
wante fracties kan rekenen. De Vries heeft 
het zijn politieke opdracht geacht, zo is onze 
indruk, in de gegeven maatschappelijk-poli
tieke verhoudingen, de regering van deze 
steun te verzekeren. Zander er veel woorden 
aan te wijden, ook in het interview niet, maar 
impliciet en recht. Oat is de indruk die wij op 
dit punt van De Vries hebben gekregen. 

Wat ons overigens opvalt is, dat De Vries 
over de gehele linie meer een impliciete dan 
een expliciete positie kiest, ook in situaties 
waarin een meer expliciete presentatie wel
licht effectiever zou zijn. Naast de politieke 
relatie tot het kabinet heeft een fractie im
mers ook een relatie tot de kiezers en tot de 
partij. In die kwaliteit moet de fractie 'vertaal
werk' leveren, uiteenzetten wat er werkelijk 
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aan de orde is in de samenleving en hoe, 
vanuit welke analyse, vanuit welke achter
gronden, vanuit welke beweegredenen en 
met welke doelstellingen kabinet en fractie 
het beleid ontwikkelen. Dit vergt een actieve, 
een emanciperende houding in de richting 
van de eigen achterban. Want het gaat niet 
aileen om uitleggen, het gaat ook om 
overtuigen, het winnen van mensen, het om
buigen van gevestigde opvattingen. De Vries 
schroomt niet voor zijn overtuiging uit te 
komen; hij profileert zich duidelijk, maar im
pliciet. Hij is niet degene die de publieke 
opinie vormt en mobiliseert, of aspiraties 
heeft in die richting. Hij is degene die on
danks de publieke opinie de weg gaat die hij, 
na de situatie geanalyseerd te hebben, 
meent te moeten gaan. En dat is, in essentie, 
in de afgelopen jaren geweest: steun aan het 
beleid van het kabinet. 

Partijvoorzitter Bukman 
Sterker nog dan voor een fractievoorzitter 
geldt voor de voorzitter van de partij de 
opgave de eigen politieke groepering te vor
men, toe te rusten, om de eigentijdse cul
tuursituatie te verstaan en er als politieke 
groepering op te reageren. Bukman is de 
vlotte gesprekspartner die dit heel goed be
seft, maar naar onze indruk toch niet in dit 
deel van zijn taak zijn kracht zoekt. 
Hij is van de gesprekspartners degene ge
weest die het meest onomwonden te ken
nen gaf, dat niet aileen maatschappelijk-eco-
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nomisch de zaken fors uit de hand waren 
gelopen, maar dat ook het CDA zelf zich 
onkritisch door de trend van de jaren zestig 
en zeventig had Iaten begeesteren; en dat 
ook de eigen partij in een aantal opzichten 
de gevestigde opvattingen diende bij te stel
len, met name terzake van wat wij van de 
overheid mogen verwachten. 
Zoals gezegd, Bukman was hierin uitgespro
ken, maar in de presentatie van wat er pre
cies in de CDA-visie was misgegaan, en 
vanuit welke beelden op de overheid het 
CDA wei moest opereren, hield hij het eerder 
bij globale noties. De rapporten die hierover 
de laatste jaren in het CDA verschenen zijn, 
vormen voor hem de onderbouwing van zijn 
opvatting; en hij concludeert met voldoening 
dat de partij de lijn van deze rapporten volgt. 
Bukman is als voorzitter de ontvanger van 
signalen en probeert er rationeel, maar voor
al ook met common sense, op in te spelen. 
Naar onze indruk wordt de positie van Buk
man door andere zaken veel sterker gemar
keerd dan de vraag in welke mate het den
ken van het CDA over de overheid herijking 
behoeft. Hij neemt in de CDA-organisatie 
een centrale positie in. De fractievoorzitter 
en de minister-president zijn de pu
bliekstrekkers. Niettemin neemt Bukman 
een heel centrale positie in in een ingewik
keld krachtenveld: kabinet - fractie - partij
bestuur - basis - vleugels in het CDA -
subgroepen in het CDA - regionale belan
gen - verwante organisaties - potentieel 
electoraat. ..... enz. In dit krachtenveld is het 
zijn verantwoordelijkheid het CDA door de 
moeilijke vierjarige periode van het kabinet 
heen te leiden, op een wijze die het CDA na 
aile spanningen uit de voorgaande periode, 
niet zou doen uiteenspatten in duizend rivali
serende componenten, maar tegelijk toch 
wei het CDA zijn aandeel zou doen leveren 
aan het totstandkomen van het onvermijde
lijke ombuigingsbeleid van de regering. 
De functie van de voorzitter is het bijeenhou
den, het bijeenbrengen, het verzoenen, het 
interpreteren, het tot zijn recht Iaten komen, 
het versterken en het verzwakken van opi
nies en van qroeperingen; dit alles binnen 
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een globaal gegeven beleidskader. 
Oft deel van de functie van Bukman -
voorzover goed uitgevoerd nauwelijks zicht
baar - is, naast zijn inspanningen voor de 
organisatie van de partij, waarschijnlijk ook in 
zijn ogen zijn hoofdtaak. Niet het minst als 
reactie op de door iedereen als frustrerend 
ervaren periode van een volstrekt verscheur
de fractie en een gepolariseerde partij tijdens 
het kabinet-Van Agt I. 
In deze omstandigheden is het begrijpelijk 
dat Bukman zich niet primair ziet als archi
tect van een nieuw beleid (zoals Romme en 
Berghuis dat indertijd waren), maar als dege
ne die de infra-structuur in stand houdt, 
waarbinnen de vernieuwing van het beleid 
zich kan voltrekken. Oat is op zichzelf heel 
wat, zeker als de persoon in kwestie het er 
goed afbrengt. Hij heeft onder andere de 
brede partijdiscussie over 'Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij' in goe
de banen geleid tegen de twijfel van sommi
gen en de belangen van bepaalde groepen 
in. 

De bewindslieden 
De bewindslieden die wij gesproken hebben 
zijn in feite meer uitgesproken over het ge
voerde en het gewenste beleid dan de partij
mensen. Bij het optreden van het kabinet 
werd de typering 'het no nonsense beleid' 
gebruikt. Onze indruk is, dat deze benaming 
aan iets wezenlijks in het beleid voorbijgaat. 
'No nonsense' heeft iets kils, iets technocra
tisch. Wat opvalt is, hoezeer aile bewinds
lieden die wij gesproken hebben zich per
soonlijk indringend betrokken weten bij de 
maatschappelijke, sociaal-economische si
tuatie van dit moment. Wat hun reacties 
typeert is, dat wij niet kunnen volstaan met 
'praten over ...... ', maar dat daadwerkelijk 
gehandeld moet worden. De 'actiebereid
heid' is groot. Misschien heeft deze drang 
tot daden, waarbij, na gewetensvolle afwe
ging, de schaduwzijden van het beleid voor
lopig worden aanvaard, de associatie opge
roepen van het 'no nonsense'. Bij nader 
inzien een zeer ongerechtvaardigde type
ring. 
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Premier Lubbers gaf in dit verband een spre
kend voorbeeld. lndien, aldus Lubbers, in 
een vakantieland met veel toeristen nood
weer uitbreekt, waardoor tenten en caravans 
wegspoelen, de regionale maatschappelijke 
infrastructuur instort en ziekenhuizen vol ra
ken, dan is het eerste wat moet gebeuren 
een organisatie opzetten om de noodsituatie 
op te vangen. Op dat moment zijn daar 
mensen uit verschillende Ianden, met uiteen
lopende doelstellingen, maar dat is niet echt 
interessant: eerst moet de calamiteit opge
vangen worden. 
Het huidige kabinet zag zich bij het optreden 
voor zo'n noodsituatie geplaatst. Want wat 
was er aan de hand? 
Er was na vele jaren van economische groei 
een stagnatie opgetreden, wat voor ons al
len in Nederland een volstrekt nieuwe bele
venis was. Wij moesten ons niet meer instel
len op het sturen van de economische groei; 
nee, wij moesten antwoorden zoeken op 
teruggang in onze mogelijkheden. Deze her
orientatie in levensstijl moest gebeuren in 
een periode toen deze levensstijlen op ande
re gronden hevig aan slijtage onderworpen 
waren; onder meer als gevolg van de 'ont
zuiling' in Nederland en de zich baanbreken
de alternatieve, nieuwe, eigentijdse cultuur 
van de jaren zestig. Wij misten 1n fe1te het 
referentiekader om een situatie als die welke 
wij aantroffen het hoofd te bieden. Aanvan
kelijk, toen de recessie begon, leek het nog 
niet zo ernstig. De economische crisis werd 
beleefd als een 'luxe'-crisis. Maar dat werd 
al snel anders toen de werkloosheid begon 
door te zetten. Eerst leek het alsof wij de 
werkloosheid nog konden beheersen, omdat 
de uitstoot van werknemers uit de markt
economie opgevangen werd door uitbrei
ding van het overheidsapparaat en van door 
de overheid gesubsidieerde formatieplaat
sen. Maar toen ook de overheid de groei van 
het aanbod op de arbeidsmarkt niet meer 
kon opvangen, toen groeide de werkloos
heid van jaar tot jaar, met als hoogtepunt 
meer dan 800.000 werklozen in het jaar 
1984. 
Dit was in Nederland een nieuwe, voor ons 
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onbekende en uiterst bedreigende situatie. 
Er ging echt iets mis, niet in de luxe-sfeer, 
niet in de sfeer van de franje, maar levens
echt voor honderdduizenden. Hoe in deze 
situatie te handelen? Met als extra com plica
tie dat allen die moesten handelen, inclusief 
het kabinet en de regeringsmeerderheid, in 
feite zelf deel uitmaakten van het systeem 
waarbinnen deze rampzalige situatie was 
ontstaan. 
Het antwoord is, dat in zo'n situatie in elk 
geval een aantal maatregelen getroffen moe
ten worden en dat dit zo dringend is, dat de 
ideologie als het ware tijdelijk enigszins op 
de achtergrond treedt. De ideele opvattin
gen zijn present in ons optreden, dat kan niet 
anders, maar er is geen tijd en gelegenheid 
om die expliciet te maken. Doelgericht en 
doelbewust handelen is eerste prioriteit. 
Lubbers - en dat is typerend voor zijn stijl 
van met problemen omgaan - stelt zich 
open voor de complexiteit van een pro
bleem. Er is niet een oorzaak voor het huidi
ge sociaal-economische klimaat; er is nau
welijks een hoofdoorzaak; neen, wij moeten 
een veelheid van factoren mee in rekening 
brengen. En daarop ons genuanceerd, ge
wogen, antwoord afstemmen. Daarom 
spreekt Lubbers geen laatste woorden, 
geeft hij geen finale oordelen, schetst hij 
geen toekomstbeeld. Hij geeft oordelen in 
de complexiteit van de situatie, zet daarin zijn 
beleid uit, flexibel, met het vermogen en de 
bedoeling om in veranderende omstandig-
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heden ook de beleidskoers bij te stellen. 
Nieuwe omstandigheden maken een nieuwe 
afweging nodig. Concreet: nu wij in Neder
land met goed gevolg bezig zijn onze greep 
op het ontwrichte maatschappelijk bestel te 
herkrijgen, moeten wij onze maatregelen, 
moeten wij het type regeringsbeleid daarop 
afstemmen. De effecten van de ramp zijn 
nog niet overwonnen (zie de voortdurende 
werkloosheid, zie de nog steeds aanwezige 
schuldenlast van de overheid), maar toch, er 
zijn krachten losgemaakt die weer aan onze 
economie trekken en dat geeft Iucht om op 
langere termijn vooruit te zien en een meer 
genuanceerd beleid te ontwikkelen. 

Ruding is het meest expliciet in zijn analyse 
van de oorzaken van de sociaal-economi
sche ontwrichting. Van de ondervraagden 
was Ruding degene die het minst beant
woordde aan het beeld dat men veelal heeft: 
de financiele deskundige, die ver afstaat van 
de concrete menselijke werkelijkheid, voor 
wie terugdringen van het financieringstekort 
een geloofsartikel zou zijn. Ruding heeft een 
uitgesproken mening over de oorzaken en 
als antwoord daarop over het gewenste be
leid. 
Het centrale trefwoord is ook voor Ruding, 
zoals voor aile andere bewindslieden, niet 
het financieringstekort, maar de werkgele
genheid. Het ontstaan van de huidige werk
loosheid is een nationale verantwoordelijk
heid, 66k van het CDA. Ook wij hebben 
meegewerkt aan een beleid dat onvoldoen
de zorg had voor het instandhouden van de 
werkgelegenheid. Het Nederlandse bedrijfs
leven was te gezapig geworden, te veilig, te 
onbeweeglijk, 66k aan de kant van de vak
beweging. Er zijn steeds meer claims gelegd 
op verbetering van de positie, hoofdzakelijk 
in de richting van de overheid. De overheid 
heeft die claims trachten te beantwoorden, 
maar de overheid heeft daarbij haar hand 
overspeeld. En daardoor zijn wij als volksge
meenschap in de jaren zestig en zeventig in 
toenemende mate boven onze stand gaan 
Ieven. 
Wat ons bij Ruding opviel was, dat hij niet 
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defensief werkt. Van onze gesprekspartners 
was hij degene die het meest uitgesproken 
een visie had op de toekomst en op de 
maatregelen die daarvoor nodig zijn. Hij is 
degene die uitgesproken creatief werkt aan 
het totstandkomen van veranderingen in ons 
maatschappijtype; via een veelheid van 
maatregelen die ieder voor zich en in onder
linge samenhang de bedoeling hebben ar
chitectonische aanpassingen in onze verzor
gingsstaat te bewerkstelligen. Ruding is de
gene bij wie het duidelijkst een expliciete 
politieke ethiek en een maatschappijvisie als 
drijfveer voor zijn handelen zichtbaar was. 

Er is een uitgesproken verwantschap in visie 
tussen Ruding, de financiele man, en de 
bewindslieden De Koning en De Graaf van 
Sociale Zaken. Zij het dat zij in hun positie, 
hoe overtuigd ook van de noodzaak van het 
gevoerde beleid, zich niet los konden maken 
van de andere kant van de medaille, de 
concrete levenssituatie bij de mensen zelf. 

' Ruding was degene die het 
meest uitgesproken een 
visie had op de toekomst. ' 

De Koning zei het heel pregnant: er is een 
afstand tussen wat macro geboden is en 
wat micro aanvaardbaar is. Tussen de eisen 
van de sociaal-economische en de persoon
lijke nood. Hun probleem is beleid te ontwik
kelen dat al of niet rekening houdt met het 
treurige feit dat er grenzen zijn aan de eco
nomische mogelijkheden en, nog pijnlijker, 
aan de solidariteit van de mensen. 
De weerstand tegen de druk van de solidari-

Christen Democratische Verkenningen 11/85 

v< 
sr 
gE 

Chri' 



Personen en hun politieke stijl 

teit wordt steeds groter. Wij hebben het 
vermogen in de samenleving onderschat om 
niet meer aanvaarde druk af te wentelsn. En 
wij hebben ons er op verkeken wat op natio
naal niveau nog mogelijk is, in afwijking van 
wat om ons heen gebeurt. De economie 
wordt gedragen door 150 soevereine staten, 
die onderling in concurrentieverhouding Ie
ven. Of wij het prettig vinden of niet, bij het 
inrichten van een sociaal bestel houdt de 
solidariteit op bij Nieuweschans. 
Een en ander b,etekent - en dit is hetzelfde 
antwoord als van Lubbers en Ruding - dat 
niet ingrijpen erger is dan wei ingrijpen. Als 
de overheid niets zou doen, of te weinig zou 
doen, dan worden niet de hogere inkomens 
daarvan de dupe, maar de minima en de 
mensen zonder werk. In het analytisch deel 
van dit artikel wordt vooral ook van de uit
spraken van Ruding, De Koning en DeGraaf 
gebruik gemaakt. 
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Gemeenschappelijke visie 
Hoewel elk van de deelnemers aan de ge
spreksronde van een eigen kleur en bijzon
dere interesse blijk geeft, is de overeenstem
ming over de oorzaken van de crisis, de rol 
van het CDA en die van verwante organisa
ties, de principiele uitgangspunten, alsmede 
over het te voeren beleid, zeer groot. Er 
bestaat, anders dan voorheen in het CDA in 
wording, ook geen neiging om zich ten op
zichte van elkaar te profileren. Men staat 
samen voor een gemeenschappelijke op
dracht en is daarbij goed op elkaar inge
speeld. De brede partijdiscussie over 'Van 
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaat
schappij' heeft ook op dit beleidsniveau re
sultaten afgeworpen! 

515 


