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CHRISTEN-DEMOCRATIE 

door mr. Y.M.C.T. van Rooy 

Mr. Y. M. C. T. van Rooy (1951) is adjunct-secretaris 
buitenland van het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond. 

Het gezicht van het CDA 

Veel CDA-leden trekken zich het verwijt aan, dat hun partij aan gezicht zou 
verliezen. Typerend voor deze kritiek is, dat zij doorgaans wordt verwoord door de 
publicitaire spraakmakers ter linker- en rechterzijde. Deze relativering neemt niet 
weg, dat binnen het CDA terechte zorg bestaat over de herkenbaarheid van de 

~ politieke koers. 
i 

De onlangs verschenen CDA-rapporten 
'Van Verzorgingsstaat naar Verzorgings
maatschappij" (VS!VM) en 'Appèl en 
Weerklank' (A/W) komen dan ook als 
geroepen. Zij hebben een verschillende 
functie, maar beide hebben gemeen, dat 
ze het gezicht van het CDA naar binnen 
en naar buiten willen verduidelijken. 
In dit artikel zal ik eerst ingaan op het 
rapport VSIVM. Daarna komt A/W ter 
sprake, in het bijzonder de uitgangspun
ten van de christen-democratie. Ik besluit 
met enkele gedachten over de verster
king van het christen-democratisch appèl 
op de (jongere) kiezer. 

De titel 'Van Verzorgingsstaat naar Ver
zorgingsmaatschappij' dekt maar ten dele 
de lading van dit rapport over de poli
tieke plaatsbepaling van het CDA. Het 
gaat veeleer om een herijking van het 
christen-democratisch denken over mens, 
samenleving en de rol van de staat. Of. 
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zoals de opstellers zeggen, het is een mid
dellange-termijnvisie voor het overgangs
tijdperk van de jaren '80. Die visie heeft 
betrekking op vier sleutelthema's voor de 
nabije toekomst: de ( on)betaalde arbeid: 
de zorgzame samenleving; vrede en vei
ligheid; en als meest cruciale sleutelthe
ma 'de rol van de overheid'. Daarin moet 
de politieke overtuiging van de christen
democratie zichtbaar worden. En het 
dient nu al gezegd. de opstellers maken 
die pretentie een heel eind waar. 

Gebrek aan nuancering 
Daarom is het jammer dat hun vooraf
gaande analyse van het 'moderne levens
gevoel' hier en daar lijdt aan een gebrek 
aan nuancering. Ik ga hier nader op in. 
Allereerst wordt de opkomende ik-cul
tuur nogal gemakkelijk vereenzelvigd 
met het liberale denken. Het rapport 
spreekt over de 'liberale hang naar ex
ploitatie van de ik-gerichtheid'. Tegelij-
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kertijd stelt men dat de ik-cultuur men
sen aanmoedigt meer hun rechten dan 
hun plichten te laten gelden. Dit moet 
men echter niet alleen de liberalen \Cr

wijten. Het groepsegoisme waarm er 
gesproken wordt- met het \vij eisen· ab 
gemeenschappelijk kenmerk- trclt men 
evenzeer links in het politieke spectmm 
aan. Het vcrschil tussen de liberale en de 
linkse ik-cultuur zit hem \Ooral in de 
financiering ervan. Groh\ eg gezegd: 
voor de socialisten moet de m erheid 
voor de kosten opdraaien. terwijl de libe
ralen ieder de eigen rekening willen laten 
betalen. Hierbij zijn zij m crigens aangL'
tckend dat ook de christen-democratie 
geen afdoende '' eerwoord gevonden 
heeft tegenover de ik-cultuur. Zeker ook 
niet tegenover de afwenteling van de 
eigen vcnmt woordelijk beid. 
Een tweede tekortkoming in het rapport 
is het voorbijgaan aan de zorg die ook in 
kringen van de VVD en de PHIA besuat 
over de negatieve gevolgen 'an het ·mo
derne levens ge\ oer. De m ertrokkcn 
verwachtingen van de burgers ten aan
zien van de overheid krijgen hij\oor
beeld ruime aandacht in het bock ·De 
illusie van de democratische staat' \ an 
Paul Kalma 11

. 

Een derde manco is dat de positic\c as
pecten van een meer op de ontplooiing 
van het individu gerichte maatschappij. 
te summier worden belicht. Ik doel hier 
met name op de verander( en )de \ i~ie op 
de positie van de vrom\. De ontwikkeling 
naar een grotere mondigheid van het in
dividu heeft de nouw meer bc\\ u st ge
maakt van de plaats in de samenlc\ing 
die haar toekomt. Het is niet langer van
zelfsprekend dat alleen de \TOUW de ta
ken binnenshuis vervult: zij heeft C\ en
zeer als de man recht op \olwaardigc 
deelneming aan het maatschappeliJk ge
beuren buitenshuis. De gerecht\ aardigdc 

aanspraken van\ rouwen op gelijkwaar
dige kan~en in de ~amenlcving, bij\(mr
beeld ten aanzien\ an betaalde arbeid. 
kunnen zoals nog \\el gebeurt. niet he
schuuwd \\orden als een 'doorschieten· 
\ an de ik-cultuur. 

Ten slotte nog een opmerking over de 
gesignalcndc collectieve ik-cultuur dit? 
zich uit in de\ orm \ an grocpscgoïsme en 
prot•.::ctionisme. Tegenover deze. op zich 
juiste. constatering staat gelukkig dat nog 
~tccd~ groot belang wordt gehecht aan de 
rmt wikkclingssamenwcrking. Hiervan 
getuigt ondermeer de bereidheid om uit 
~olidariteit met de derde wereld niet aan 
rlc om\ ang van de ontwikkelingshulp te 

•, 
tornen.-
Deze kanttekeningen hij de analyse in 
VS \'1\1 van het moderne levensgevoel 
laten om er! ct dat het rapport zich terecht 
afzet tegen enerziJds het doorschieten 
van de ik-cultuur en anderzijds het ge
bnJik \an de merbeid als afvalbak. Ccn
tra~tl in de chri~ten-dcmocratischc maat
schappij\ is ie staat immers de mens. die 
niet alleen leeft voor zichzelf. maar in 
\ eranl\\r)ordcliJkheid voor de medemens 
zijn plaats op deze wereld moet waarma
ken. V oor het dragen en beleven van 
deze \erantwoordelijkheid moet de mens 
ruimte\\ orden geboden. Daarom is het 
juist dat het rapport als belangrijkste 
sleutelthema ziet: het overheer~endc 
stempel dat de m erhcid op dit moment 
op de samenleving drukt. 

Doorgeschoten oYcrhcidsbemoeiing 
Hoc is het zover gekomen') Het rapport 
geeft als belangrij kstc verklaringen: 

het aanprijzen door de politieke partij
en om maatschappelijke problemen en 
knelpunten n~wr de overheid af te wen
telen: 

- een conceptie \ an de verzorgingsstaat 

I) !Je illusie \"1111 de "dcmocrurischc .\laar'. 1\.\tmcr. De'\ cnkr. dnur l';nt\ K;t\mct. sLtfmcdel\ erker 1 an de 

Wiardi Bcckmamtichting. \\ ctcn,chappclilk lnstinn:t 1 an ck p, cL\ 
2) Handhaving 1 an de ontwikkclingshulr• np I.W r 1 ctn het ll. :S: I' 
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waarbij de mens opgaat in de gcmeen
schap en de zorg voor elkaar wordt 
weggeorganiseerd. 

Inderdaad, de uitl,ouw van ons sociale
zekerheidsstelsel is een factor van bete
kenis. Hoewel dit stelsel oorspronkelijk 
uitging van een permanente economische 
groei en een beperkt gebruik door uitke
ringsgerechtigden, werd ook toen al ge
waarschuwd voor de onbeheersbare fi
nanciële consequenties op langere ter
mijn. Toch liet het CDA de solidariteit 
zwaarder wegen dan het rentmeester
schap. Men gaf zich onvoldoende reken
schap dat de collectieve sector, en daar
binnen het sociale-zekerheidsstelsel, zich 
zelf ondergraaft, wanneer niet gezorgd 
wordt voor een gezond economisch 
draagvlak, te weten een goed functione
rende particuliere sector. 
Een andere, niet in het rapport genoem
de, verklaring voor de steeds maar was
sende rol van de overheid is het loslaten 
van financiële normen. Hierdoor lieten 
we overheidstaken uitgroeien tot dimen
sies, die niet alleen leiden tot een verder
gaandeinefficiency, maar waarbinnen 
ook in snel tempo steeds nieuwe rechten 
gevestigd werden, zonder voldoende ba
sis voor duurzaamheid. De te grote pre
tentie van de overheid slaat nu op haar
zelf terug. Kon zij in een tijd van econo
mische groei voor grote weldoener spe
len, in een tijd van recessie wordt zij 
ineens de grote boosdoener -'1. 

Naast het loslaten van de financiële nor
men zijn er nog andere verklarende fac
toren: de uitbreiding van overheidsin
vloed en daarmee de verschuiving van de 
individuele verantwoordelijkheid naar de 
collectiviteit blijkt een zichzelf verster
kend proces. Allengs is het vanzelfspre
kend geworden om de overheid voor 
steeds meer verantwoordelijk te stellen: 
voor het achterblijven van de groei, voor 
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het ontbreken van werk, voor het terug
gaan in inkomen. Maatschappelijke groe
peringen staan snel klaar om voor de 
oorzaak en de oplossing van hun proble
men naar Den Haag te verwijzen. hetzij 
voor subsidie, hetzij voor een nieuwe re
geling. Of zoals Donner de relatie bur
ger/overheid beschrijft: 'met elke moeite, 
elke misstand, elk probleem en elk plan
netje komen zij naar de overheid en wil
len-haar verplichten er iets aan te doen'~ 1 • 
Ook het CDA heeft hieraan bijgedragen. 
Begrippen als soevereiniteit in eigen 
kring en het subsidiaritcitsbeginscl zijn al 
jaren geleden in onbruik geraakt. In the
orie was spreiding van verantwoordelijk
heid leidraad voor de politieke koers, 
maar de praktijk was tegenovergesteld. 
Ook het CDA heeft. ongetwijfeld met de 
beste (maar kortzichtige) bedoelingen. 
meegewerkt aan een concentratie van 
verantwoordelijkheid bij de overheid. 
Het collectivistisch denken werkte als 
een permanente impuls naar meer wetge
ving, meer overheid ook in financiële zin. 
Een derde belangrijke factor is de 
overschatting door de politieke beleids
makers van de mogelijkheden van de 
staat om het economisch proces te stu
ren. Typerend daarvoor is dat op de 
(olie )crisis vàn de zeventiger jaren het 
PvdA/CDA-kabinet Den Uyl reageerde 
met 'gericht beleid' en 'socialisering van 
de vraag'. En dat terwijl voor een ade
quaat antwoord het accent in het beleid 
juist had moeten liggen op vcrsterking 
van de markteconom'ic. Ook het in die 
jaren gevoerde 'allesomvattende' inko
mensbeleid getuigt van een overschatting 
van de 'maakbaarheid' van de samenle
ving door de overheid . 
Deze ideologisch bepaalde politieke pre
tenties worden in het rapport niet met 
zoveel woorden als verklaring voor de 
doorgeschoten overheidsbemoeiing op-

3) Zie notitie van de Werkgroep Christen Democraten Middcmtand Nederland aan de Werkgroep Polilick 
Perspectief van 25 februari 1983. 

4) Prof. mr. A.M. Donnerover Doel van de S111a1. Nederlands Juristen Blad. 10 juni 1'!71-i. 
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gevoerd. Zij komen echter indringend 
aan bod bij de behandeling van de sleu
telthema's. Het moet voor vele christen
democraten een verademing zijn. hoe 
hier afstand genomen wordt van de alles
beheersende staat zonder te vervallen in 
liberale concepties over de inrichting van 
ons sociaal-economisch bestel. Hier 
toont het CDA zijn ware gezicht. 

Economisch en sociaal draagvlak 
Om dit te illustreren beschrijf ik in het 
kort hoe naar aanleiding van het 'sleutel
thema arbeid' een christen-democrati
sche oplossing wordt gezocht voor de hui
dige werkloosheidsproblematiek. 
Ruiterlijk wordt toegegeven dat ook het 
CDA niet vrij te pleiten is van een ver
keerde reactie op de economische crisis 
die zich in het begin van de zeventiger 
jaren aankondigde. Als sociaal-economi
sche oorzaken voor de verscherping van 
de crisis en de daarmee gepaard gaande 
werkloosheid worden genoemd: 
- de nadruk op het verdelen in plaats van 

het produceren van de welvaart: 
- lastenverschuiving naar de particuliere 

sector, waardoor de winsten van het 
bedrijfsleven fataal zijn uitgehold: 

- het als maar laten oplopen van het 
financieringstekort (nog 2% in 1971 !): 

- het consumptief besteden van de aard
gasbaten; 

- centrale sturing door de overheid 
waardoor het bedrijfsleven zijn bewe
gingsvrijheid is ontnomen. 

Het rapport ziet als sociaal-culturele fac
tor die de stagnatie bevorderde een le
venshouding, waarbij: 
- consumeren accent krijgt boven produ-

ceren, 
- zekerheid boven risico. 
- gelijkheid boven verscheidenheid. 
Daardoor werden ondernemen, winstma
ken, hard werken en risico's nemen. ver
dachte begrippen. 
Na zo'n kritische analyse ligt het voor de 
hand het antwoord op de huidige crisis te 
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zoeken in een 'harde· economische 
koers. Voor velen is dit inderdaad de 
enige garantie voor herstel op langere 
termijn. waarbij een sociaal korte-ter
mijnbeleid alleen maar als stoorzender 
werkt. Toch zet het rapport VSIVM zich 
krachtig tegen deze (liberale) remedie af. 
Echter evenzeer tegen de (socialistische) 
visie die vooral heil ziet in het verdelen 
van de nog beschikbare arbeidsplaatsen. 
Met de opstellers van het rapport ben ik 
van mening. dat het tegenover elkaar 
stellen van een economisch herstelbeleid 
en een sociaal verdelingsbeleid een valse 
tegenstelling oproept. Voor de christen
democratie moeten rentmeesterschap en 
solidariteit hand in hand gaan. Of zoals 
VSIVM treffend formuleert: 'De centrale 
opgave is. een beleid te ontwikkelen 
waarin economisch herstel wordt bevor
derd, zonder dat dit betekent dat gedu
rende een reeks van jaren honderddui
zenden en straks wellicht een miljoen 
mensen 'rustig hun beurt moeten afwach
ten'. Een economische benadering waar
in een sociale dimensie niet herkenbaar 
is. is even onaanvaardbaar als het omge
keerde: een sociaal beleid dat de econo
mische grondslag aantast'. 
Inderdaad. voor een verantwoord en her
kenbaar beleid in de jaren tachtig. moet 
het CDA werken aan een economisch en 
sociaal draagvlak. VS/VM doet daartoe 
waardevolle voorstellen. 
Het herstel van onze economie wordt 
ondermeer gezocht in vergroting van 
ruimte en bewegingsvrijheid voor het be
drijfsleven. meer flexibiliteit en mobili
teit van de werknemers. Vandaar geen 
gelijke aan ieder van bovenaf opgelegde 
arbeidstijdverkorting: wèl flexibele ar
beidsduurverkorting. zoveel mogelijk 
door de onderneming of instelling zelf in 
te vullen. Geen centrale loon- en inko
menspolitiek; wèl besluitvorming in de 
onderneming zelf over de relatie Jonen en 
werkgelegenheid. Geen alomvattende. 
door de overheid gegarandeerde, sociale 
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zekerheid; wèl basisvoorzieningen die 
door bedrijfsgenoten en sociale partners 
kunnen worden aangevuld. 
Tegelijkertijd wil VS/VM het sociaal 
draagvlak voor het nieuwe beleid verster
ken door het verdiepen van de zeggen-

/" 
' schap van de werknemers binnen onder-

nemingen en instellingen. Maar ook 
streeft het rapport naar verbreding van 
dat draagvlak door inhoud te geven aan 
het geleidelijk veranderde arbeidsethos. 
Daarin domineert nog steeds de waarde
ring voor betaalde arbeid. Het is bij uit
stek een uitdaging voor de christen-de
mocratie om het begrip zinvolle arbeid 
anders in te vullen dan we gewend zijn. 
Onder arbeid verstaat VSIVM 'al die ac
tiviteiten die nodig zijn om de samenle
ving in stand te houden en die mensen in 
de gelegenheid stellen om zinvol te func
tioneren'. Door herverdeling van betaal
de arbeid zal ook onbetaalde arbeid beter 
kunnen worden verdeeld. Het CDA zal 

-·. positief moeten waarderen dat in onze 
samenleving betaalde en onbetaalde 
(vrijwillige en huishoudelijke) arbeid 
minder eenzijdig aan man en vrouw toe
vallen. Als mensen meer gelegenheid 
krijgen hun talenten tegelijk in te zetten 
in betaalde en onbetaalde arbeid zal de 
samenleving winnen aan evenwicht en 
elan. 

Ontvetting van de staat 
De paragraaf in VS/VM over het sleutel
thema arbeid illustreert, hoe vanuit een 
christen-democratische benadering een 
balans kan worden gevonden tussen de 
staatstaak en het particuliere initiatief. 
De rol van de overheid moet niet alleen 
worden teruggedrongen ter sanering van 

T de staatsfinanciën. Het gaat vooral om 
een gezondmaking van de samenleving 
zelf. 
Terugdringen van de overheidstaken is 
echter een moeizaam proces. De 'ontvet
ting van de staat', zoals onze zuiderburen 
dit plastisch betitelen, vergt vooral bij 
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politici zelf veel doorzettingsvermogen. 
Zij zullen in eigen en andermans vlees 
moeten snijden. Wij leven zo collectivis
tisch dat welhaast van een verslaving 
gesproken kan worden. Illustratief hier
voor zijn de weerstanden tegen privatise
ring. 
De samenleving zal de komende jaren 
een pijnlijke ontwenningskuur moeten 
ondergaan. Daarom moeten we niet de 
illusie hebben dat als taken bij de verzor
gingsstaat worden weggehaald, vanzelf
sprekend de verzorgingsmaatschappij zal 
ontstaan. Particulieren en hun organisa
ties zullen niet automatisch die taken op
pikken. Het gevaar is niet denkbeeldig 
dat mensen dan nog meer op zichzelf 
zullen terugvallen en de ik-cultuur alleen 
maar versterkt wordt. Parallel aan de 
terugtred van de overheid dienen rand
voorwaarden gecreëerd te worden die 
mensen stimuleren om zaken zelf aan te 
pakken. Dit veronderstelt een fundamen
tele mentaliteitsverandering, waaraan 
door vorming, maar ook in het onderwijs 
aandacht moet worden besteed. Bij uit
stek een partij als het CDA heeft tot 
plicht om aan het nieuwe appèl dat op de 
burgers gedaan wordt, invulling te geven. 
De 'confrontatiepolitiek' zoals die in het 
rapport VSIVM wordt voorgesteld is 
hiertoe een goede weg. Een belangrijk 
kenmerk van onze samenleving is immers 
dat steeds meer de band tussen prestatie 
en beloning, tussen genieten en betalen is 
doorgesneden. Onze maatschappelijke 
structuren geven nog te veel ruimte voor 
het verkrijgen van voordelen zonder dat 
daar rechtstreeeks de werkelijke kosten 
tegenover staan. Dit werkt een toene
mend beroep op de overheidsvoorzienin
gen in de hand. Het gaat erom de relaties 
tussen kosten en baten voor de mensen 
weer zichtbaar te maken en hen ermee te 
confronteren. 
De noodzaak om de omvang van de over
heidsbemoeiing terug te brengen tot aan
vaardbare proporties klinkt overal in VS/ 
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VM door. Des te opvallender, dat in dit 
verhand nagenoeg geen aandacht wordt 
besteed aan het zeker voor de komende 
jaren actuele ïssue ·.de dercgult>ring. Dit 
onderwerp leent zich toch zeker voor een 
principiële beschouwing. 
Het lijdt geen twijfel dat de wctgevings
machineric in de achter ons liggende p
ren op te hoge toeren heeft gedraaid. Dit 
werd mede veroorzaakt doordat bij 
nieuwe regelgeving te veel is uitgegaan 
van het maximaal wenselijke in plaats 
van het minimaal vcreiste ' 1

• Daarbij 
komt dat de wetgever zich onvoldoende 
rekenschap heeft gegeven van de niet 
beoogde effecten die regelgeving met 
zich brengt. zoals de extra kosten \oor 
het bestuur en de extra lasten voor het 
bedrijfsleven. Dit proces werd nog eens 
versterkt doordat zowel in de politiek als 
in de ambtenarij teveel is overgelaten aan 
specialisten. Dit had tot gevolg. dat men 
onbedoelde effecten op andere terreinen 
niet of onvoldoende mccw:Jog of simpcl
weg op de koop toenam. Toch zal men 
moeten waken voor een dcregulerings
roes. Deregulering moet niet ontaarden 
in het eenvoudigweg afschaffen van re
gelgeving. dan wel ontregeling. Het gaat 
er vooral om te komen tot een doorzichti
ger en consistente wetgeving. eenvoudige 
minder gedetailleerde regels. minder bu
reaucratie. Men kan daarom beter spre
ken van herregulering r,

1
• Bovendien zal 

ook in de komende tijd nieuwe regelge
ving nodig zijn. bijv. om de zich ontwik
kelende informatie-maatschappij in goe
de banen te leiden. 
De samenleving is dynamisch en in per
manente ontwikkeling. Dit vcronderstelt 
een flexibele overheid. die inhaakt op de 
veranderingen in de maatschappij: zich 
op bepaalde gebieden geleidelijk terug
trekken en zich met nieuwe ontwikkelin-
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gen bezighouden. De ervaring leert dat 
het laatste gemakkelijker verloopt dan 
het eerste. Een reden te meer voor een 
voorzichtig en goed afgewogen over
heidsbeleid bij het betreden van nieuwe 
terreinen. Deze afweging dient niet ad 
hoc plaats te vinden. maar aan de hand 
van een normatief kader. Aanknopings
punten daarvoor kunnen worden gevon
den in de grondbeginselen van het chris
ten-democratisch denken waarop ik in de 
\olgcnde paragraaf inga. 

Begin-selen 
·Er is binnen het CDA geen verschil van 
mening over de betekenis van onze poli
tieke beginselen: ze bicden houvast en 
perspectief. aldus VS/VM. Verschil van 
mening ontstaat echter over de vraag hoe 
deze beginselen gehanteerd moeten wor
den bij het bepalen van de politieke 
koers. Dit onderwerp komt aan de orde 
in het rapport 'Appèl en Weerklank' 
(A/W). 
Daarin staan een aantal behartigenswaar
dige noties. waaronder: 

de noodzaak van het gelijktijdig toe
passen van de kernbegrippen (gerech
tigheid. gespreide verantwoordelijk
heid. rentmeesterschap en solidari
teit): 

- deze kernbegrippen niet gebruiken als 
·christelijke saus·: 

- noodzaak van scholing van het partij
kader in verdieping van inzicht en han
tering van deze kernbegrippen. 

Het rapport verdient waardering voor de 
centrale plaats die het toekent aan de 
christen-democratische grondslagen die 
een levensbeschouwelijke partij als het 
CDA moeten dragen. Wel moeten mij 
een tweetal kanttekeningen van het hart. 
Zij betreffen: 
- de toetsing van het beleid aan de chris-

5) Daegulering \WI m aheid1regelingen. rapport van de Cummi"ic \"crmimkrin~ en V erccnnludiging van 
ovcrheidsrcgclin~cn. 19~0. 

6) Zie F:"conomie en .\trullschappii. 1\'aarheen ?. inlcidi ng door dr'. H li.F. Wijfie!' v·o•.>r de Brabants
Zeeuwse Werkgev-ersvereniging. oktober I Y~_"\. 
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ten-democratische beginselen: 
- het gebruik van de Bijbel ten bchoen: 

van politieke standpunthepalingcn. 
In de voorgestane h;mtering van de bc · 
ginseten hij het te voeren beleid. ligt het 
accent mijns inziens te veel op toe-tsing 
achteraf. /\anhevolen wordt dat de afde
lingen het gevoerde beleid bij gelegen
heid van het jaarvcrslag toetsen aan het 
verkiezingsprogram en het program van 
uitgangspunten. Met toetsing aan het 
\·erkiezingsprogram ben ik het uiteraard 
eens. Maar bij toetsing aan het program 
van uitgangspunten plaats ik een groot 
vraagteken. Het gevaar is niet denkbeel
dig dat deze toetsing aangegrepen wordt 
als legitimering achtcml van het gevoerde 
beleid. Daarmee devalucctt niet alleen 
de wa;n·de van de p.ronds!agcn. Jl1:l~lr bo
vendien bestaat de kans dat het tegendeel 
wordt bereikt v;m wat men beoogt. l:k
ginselen kunnen nu eenmaal niet funge
ren als meetlat voor het concrete beleid. 
Door uiteeninpende interpretaties van de 
beginselen verliest het CDA alleen maar 
aan duidelijkheid. 
Ook zal het CDA ervoor moeten waken 
dat zijn beginselen zodanig kunnen wor
den ge1nterpreteerd, dat gemakkelijk 
aansluiting gevonden kan worden bij het 
modieuze politieke denken. Zo is het 
begrip solidariteit in de achter ons liggen
de jaren te zeer gebruikt ter legitimering 
van de uitbouw van het sociale-zeker
heidsstelsel. Het begrip rentmeester
schap leek vooral gereserveerd voor een 
beleid gericht op de 'economie van het 
genoeg·. 
Beginselen dienen voor het CDA de 
functie te hebben die het woord zelf aan
geeft: beginselen. Het gaat erom voor 
belangrijke politieke vraagstukken- zo
als de rol van de overheid. vrede en vei
ligheid. arbeid- een normatief kader te 
ontwikkelen dat houvast biedt voor con
cretisering van de dagelijkse politiek. Be-

ginsclen staan dus aan het begin van een 
standpuntbepaling en lenen zich niet 
voor permanente toetsing. halverwege en 
achteraf. Alken zo blijven zij een appèl 
doen op het vitale denken in de samenle

vmg. 
Fen tweede kanttekening die ik bij het 
rapport zou willen ma ken betreft het ge
bruik van de Bijbel bij de politieke stand
puntbepaling. De suggestie wordt gewekt 
dat bijbelstudie als zodanig een onder
deel moet zijn van het politieke hande
len. Ik ben het hiermee niet eens. Het 
zijn primair de christen-democratische 
beginsden die richtinggevend zijn. Het is 
onjuist nm over deze grond~lagen heen 
n:1a1 de Bijhel te reiken als ondersteu
nmg en hmn vnor politieke di~;cussies. 
/ckcr v\anneer dit geschiedt in de vorm 
van 'stchdm:lti).:C studies v;•n bijbelse ge
!2cv cns' f\lcJJ stcl1 dat de Bijbel niet als 
een politiek receptenboek )!:Chanteerd 
moet worden, maar dit gevaar i~ wel de
gelijk aanwezig. Zeker wanneer het 
CDA. meer met 'zelfstandige studies van 
de bijbelse gegevens aan de discussie 
over bijv. vrede en veiligheid. homofilie. 
buitenlandse werknemers etc.· moet 
deelnemen. Ik vrees. dat men dan snel in 
een heilloze interpretatieslag gewikkeld 
raakt. Een voorbeeld: uit een en dezelfde 
Bergrede worden door voor- èn tegen
standers van het bezit van kernwapens 
argumenten ontleend ter ondersteuning 
van hun standpunt 71

. 

Binnen het CDA moet er gelet op de 
Pndcrscheiden geloofsrichtingen. ruimte 
z1jn om in verschillende mate de Bijbel 
bij de politieke invulling te betrekken. Er 
is nu eenmaal een verschil in cultuur tus
sen CDA-Dokkum en CDA-Geleen. Dit 
heeft niets te maken met de bloedgroe
penproblematiek in partijtechnische zin. 
maar met het kunnen beleven V<lil l 1e 
eigen (protestantse en katholieke) denk

wereld. 

---· 
7) Vgl. de interpretatie van de hijheltd.s1 'Zalig de vredestichters· (M:!tth., :':lJ) 
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Versterking van appèl 
Tot besluit nog enkele gedachten over de 
vcrsterking van het christen-democra
tisch appèl op de (jongere) kiezer. Er 
bestaat bezorgdheid over de geringe aan
hang van het CDA onder de jongeren. 
Hoe krijgt het CDA weer vat op de 
jeugd? 
Eerste vereiste is meer duidelijkheid en 
consistentie over de hoofdthema's van 
beleid. Men moet zich realiseren dat de 
huidige kiezer veel meer ïssue'-geo
riënteerd is. Dat geldt met name voor de 
grote categorie zwevende kiezers waar
onder veel jongeren. Daarom is het van 
belang dat het CDA voor de eigen profi
lering niet alleen de juiste thema's kiest. 
maar deze ook duidelijk presenteert. Dit 
betreft in het biJzonder de Tweede Ka
mer-fractie die- en dat niet alleen op 
jongeren- nogal eens schipperend en 
onduidelijk overkomt. 
In de tweede plaats wekt het CDA de 
indruk van een 'grijze partij'. Jongeren 
moeten, zoals ook in A/W bepleit. meer 
kansen krijgen om partijpolitieke en be
stuurlijke functies te vervullen. Uiteraard 
moet voor partijfuncties bekwaamheid 
voorop blijven staan. Des te belangrijker 
om het vormingswerk te richten op het 
creëren van een jong kader. Jongeren 
moeten volwaardig in het partijwerk kun
nen functioneren. Het is een goed voor
stel de 'pensioenleeftijd' van het CDJA 
tot 25 jaar te verlagen. 
Een derde factor van betekenis is de losse 
band van jongeren met de kerken als 
instituut. De cijfers in VS!VM over ont
kerkelijking spreken duidelijke taal. Het 
aantal mensen dat zegt niet tot een kerk
genootschap te behoren groeide van 33r1r 
in 1966 tot 44 clê in 1979. Deze cijfers 
krijgen nog meer reliëf doordat het gros 
van de CDA-kiezers een duidelijke rela
tie met een kerk heeft. De toenemende 
ontkerkelijking behoeft niet per definitie 
te leiden tot een afkalving van het 
kiezersbestand. Ook zij die geen band 
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ervaren met de kerk als instituut kunnen 
zich aangesproken voelen door de chris
ten-democratische benadering van maat
schappelijke vraagstukken. Met name op 
deze doelgroep doet het CDA eerder een 
appèl door een duidelijke operationalise
ring van zijn christen-democratische be
ginselen. dan door een bijbelse interpre
tatie daarvan. 
Ten vierde moet het CDA zich realise
ren. dat de snelle veranderingen in onze 
maatschappij met zich brengen dat jon
geren op een andere manier in de samen
leving willen en moeten functioneren. 
Grofweg kan men een scheidslijn trekken 
tussen 35-plus en 35-min. De 35-plussers 
vormen de generatie van de éénver
dieners. van de traditionele rolverdeling 
binnen het gezin. Zonder ook maar 
enigszins af te willen doen aan de waarde 
hiervan. moet geconstateerd worden dat 
jongeren doorgaans een ander verwach
tingspatroon hebben. Zij zijn de genera
tie van een andere rolverdeling tussen 
man en vrouw. Beiden hebben deel aan 
zowel de maatschappelijke activiteiten 
buitenshuis als de verzorgende taken bin
nenshuis. Voor hen is het niet langer 
vanzelfsprekend dat zij een ( 40-urige) 
baan zullen hebben. Arbeid en vrije tijd 
krijgen een andere betekenis. Naar mijn 
mening zijn voor het CDA de traditione
le patronen in de maatschappij nog te 
zeer richtinggevend voor het politieke 
denken. Daardoor bestaat het gevaar dat 
de partij meer reageert dan initieert. Om 
ook een appèl te zijn voor jongere 
kiezers. moet het CDA een eigen visie 
ontwikkelen op een op de toekomst geo
riënteerde samenleving. 

Er is wel gesuggereerd dat het CDA met 
deze rapporten een nieuwe weg inslaat. 
Ik deel deze opvatting niet. In feite wordt 
de lijn doorgetrokken van eerdere rap
porten zoals Gespreide Verantwoorde
lijkheid. Maar zowel door partij als frac
tie. is die lijn onvoldoende in concreet 
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politiek handelen omgezet. De politieke 
uitgangspunten werden geen gemeen
goed, wellicht door een gebrek aan par
tij discussie. Het is te hopen dat de rap
porten VSIYM en A/W wel intensief bin
nen de partij worden besproken. Als de 
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waardevolle suggesties hieruit ter harte 
worden genomen kan het CDA zijn eigen 
gezicht duidelijk laten zien. 


