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door drs. K. van der Steenhoven 

Koos van der Steenhoven is medewerker bureau Se
cretaris-Generaal van het ministerie van W elzijn, 
V olksgezondheid en Cultuur. H ij is lid van het partij
bestuur van het CDA. 

Lijdt het CDA aan politicofobie? 

Welke ontwikkelingen binnen het CDA hebben zich met name tijdens de formatie 
gemanifesteerd en welk beeld rijst er op van het CDA bij de vorming van het 
kabinet-Lubbers I? Het betreft hier een tweetal evaluatieve vragen die elke politieke 
partij zich dient te stellen na verkiezingen en kabinetsformaties en het siert het CDA 
- om positief te beginnen - dat er een scrieuze zaak wordt gemaakt van deze 
achteraftoetsing. In de CDA-bladen wordt bijna steeds voldoende ruimte geboden 
voor de nabeschouwingen en er zal wel weer een boekwerk 'CDA formatie '82 (II) 
belicht' worden geconcipieerd. Ook het partijbestuur is warempel naar aanleiding 
van de verkiezingsuitslag inhoudelijk met de plaatsbepaling van het CDA aan de 
gang gegaan. 

Niet voor iedereen is de behoefte aan 
discussie even groot. Er zijn mensen in hct 
CDA die de eigen partij het licfst van de 
meest zonnige zijde willen blijven zien. Zij 
zien de toekomst met een optimistische 
blik en Ieven in de verwachting dat de 
prognoses over slinkende aanhang van de 
partij best mee zullen vallen. Zij maken 
zich over weinig anders druk dan dat er 
in het CDA mensen aanwezig zijn die dat 
zonnige beeld steeds maar weer verstoren 
en die openlijk hun mening ventileren over 
het tegenvallende CDA. Het adagium: 
'de boodschapper moet onthoofd' wordt 
geconcretiseerd door royementsaanvragen 
en lelijke brieven of een enkel artikeltje in 
CD-Actueel of in Trouw waarin de critici 
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wordt gcvraagd de partij te verlaten. 'lk 
hoop dat wannecr hun politieke visie niet 
te verenigen zal blijken te zijn met die 
van de meerderheid van de partij (het pro· 
gramma is niet het enige criterium), zij 
dan zullen opstappen', zo lezen wij in de 
column 'Daarnaast' (sic!) van ons partij
blad. 
Er zijn ook CDA-Ieden die behoefte heb
ben aan een voortdurende bezinning over 
het functioncren van de partij: organisa
torisch, maar vooral politiek-inhoudelijk. 
In een formatietijd rijzen vragen op over 
de betrouwbaarheid en de geloofwaardig
heid van onze politiekc grocpering. Wij 
zijn verplicht antwoorden te zoeken omdat 
die vragen de kern raken van wat wij als 
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hcginselpartij willen uitdragen en verwe
lcnlijken. Als wij ons niet mcer afvragen 
or wij voldoende alert zijn geweest op 
,mzc bcginselen. dan zal de consequentie 
zijn dat wij invlocd verliezen en tenslotte 
in machteloosheid vervallen. lk ben er 
zckcr van dat geen CDA-lid dat perspec
ticf zal tocjuichen en daarom kan ik met 
gcpaste vrijmoedigheid de partij, waarvan 
ik pong een solidair lid te zijn, een spiegel 
voorhouden. Vrijmocdigheid, maar vooral 
ook bcscheidenheid, in de wetenschap dat 
mcnigcen bij bet lczen mij op Kuype
riaanse wijze zal willen toeroepen: 'Wat 
vcrmeet ge U!' 

De verkiczingsvoorbereidingen 
Er is a! vee! gezegd en geschreven over de 
wijzc waarop het CDA aan de vcrkiczings
campagne hecft deelgenomen. ln het okto
bcrnummer van Christen Democratische 
Vcrkenningen gceft Oostlandcr op inzich
tclijke wijze weer wat er allemaal goed 
had kunnen gaan en water hclaas fout is 
gcgaan. Bij twee zaken wil ik graag nog 
ccn kanttekening plaatsen. Allereerst de 
totstandkoming van het verkiezingspro
gramma. Tcrecht hecft hct partijbestuur 
hct nict noodzakelijk geoordeeld om bet 
vcrkiezingsprogramma geheel tc herscbrij
ven. Het programma Om een zinvol be
staan was immers geschreven voor een 
pcriodc van vier jaar, waar nog geen acht 
maanden van om waren, toen het kabinet
Van Agt ll ten val kwam. 
In de noodprocedure die in juni werd ge
volgd zou cen sclecte programcommissie 
cnkele onderdelen actualiseren. Snelheid 
van handelen was geboden en daarom 
was de samenstelling van de ad hoc-pro
gramcommissie niet aan bet partijbestuur 
voorgclegd. Afgezien van het feit dat er 
buiten clke twijfcl kundige personen voor 
de commissie waren aangezocht, had bet 
partijhestuur zijn invloed op de samen
stclling bctcr tot gelding moeten brengen. 
Bclangrijkcr is echter dat het partijbestuur 
ook nauwclijks de tijd en moeite nam om 
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het eerste concept van de 'ad-hoc commis
sie Franken' goed te behandelen. Nadat 
het partijbestuur zich in versterkte samen
stclling had verdiept in de voorbehouden 
van de kandidaat-lijsttrekker werd door 
een overblijvende groep van ongeveer 
twintig !eden in krap anderhalf uur bet 
programma doorgenomen. Het bleek na
tuurlijk onmogelijk om een diepgaande 
discussie te voeren over de aanpak van de 
sociaal-economiscbe problematiek en het 
vredes- en veiligheidsbeleid. En op beide 
bcleidsonderdelen waren uiterst belang
wekkende ontwikkelingen aan de gang. De 
overweging of, en zo ja, op welke wijze het 
Plan-Scbouten in de sociaal-economische 
paragraaf zou moeten worden opgenomen, 
werd met enige klem naar voren gebracht, 
maar niet goed uitgepraat. Gelukkig her
stelde de partijraad van 3 juli wat in het 
quorumloze partijbestuur niet meer moge
lijk bleek. 
Op het gebied van het veiligheidsbeleid 
werd een nieuwe formulering gei'ntrodu
ceerd: 'Met betrekking tot de plaatsing 
van kernwapens zouden geen maatregelen 
moeten worden genomen of nagelaten die 
het overleg in Geneve zouden schaden'. 
Werkelijke discussie werd over deze 
vondst van Lubbersiaanse oorsprong niet 
gevoerd, terwijl het partijbestuur en later 
ook de partijraad zich hadden moeten 
realiseren dat met de invoering van dit 
'kapstokartikel' het zorgvuldig geformu
leerde art. I 1.9. uit het programma en de 
Hattem-resoluties onder grate druk zou
den komen te staan. 
De geschetste gang van zaken leidt tot 
geen andere conclusie dan dat het partij
bestuur zijn statutaire taak inzake de vast
stelling van programma's niet voldoende 
serieus heeft genomen. 

Ten tweede maak ik een enkele opmerking 
bij de lijsttrekkerskeuze en de wijze waar
op onze eerste man zich in de campagne 
heeft opgesteld. Het CDA koos in grate 
meerderheid Van Agt tot lijsttrekker. 
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Voor velen de uitverkorene; voor de mee~
ten een onontkoombare en voor enkelen 
een onnavolgbare keuze. Natuurlijk had
den vele kiezers niet goed raad geweten 
met een andere persoon op de eerste 
plaats. Van Agt had immers vanaf 1977 
de politieke Ieiding van de partij in han
den en hoewel dat voor een dualistisch 
opgevoed CDA-lid moeilijk is toe te ge
ven: minister-president Van Agt was erin 
geslaagd de partij en de fractie vanuit het 
Catshuis aan zijn voeten te houden. Dat 
was ook het geval toen hij moest worden 
overgehaald het CDA door de verkiezings
strijd te loodsen en hij bij de bereidver
klaring enkele voorbehouden aantekende. 
Persoonlijk was en blijf ik van mening dat 
de partij in al zijn geledingen te weinig 
ernst heeft gemaakt met de discussie over 
het lijsttrekkerschap. Groen van Prinstercr 
heeft in een van de vele brieven die hij 
met Abraham Kuyper wisselde de term 
'politicophobie' gelntroduceerd 1 Hij doel
de daarbij op een angst om over politieke 
keuzes en de gevolgen daarvan met elkaar 
van gedachten te wisselen: 'het ontwijken 
ener ernstige discussie'. Hoewel ik onder
ken dat Van Agt enorme verdiensten voor 
hetland en voor het CDA-in-opbouw heeft 
gehad, blijf ik volhouden dat zijn positie 
in deze zomer meer een onderwerp van 
gesprek had moeten zijn. Zijn plotseling 
vertrek op 13 oktober bevestigt die ziens
wijze achteraf. Maar zel£s het voorzichtig 
plaatsen van vraagtekens bij de voorbe
houden van de kandidaat-lijsttrekker 
leidde tot een onprettige sfeer, waarin de 
verdachtmakingen in aantal en intensiteit 
toenamen. Sommigen noemen dat de per
soonscultus of de eenheidscultus die in 
het CDA bestaat. Ik houd het er op dat 
het pure angst is om over personen in 
relatie tot onze politieke voornemens 
openhartig te spreken. Angst voor een mo
gelijke wijziging in opstelling of voor een 
keuze die niet direct voor de hand ligt. 

Die angst beperkt de ruimte voor menings
vorming, onderling begrip en de creativi-
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teit en dus de levensvatbaarheid van een 
politieke partij. Naar mijn mening moeten 
zelfs de grootste zekerheden in het CDA 
onderwerp van gesprek kunnen zijn; of het 
nu de gedoodverfde lijsttrekker betreft of 
de procedure die bij de lijsttrekkerskeuze 
wordt gevolgd. Ik betreur het dater over 
het voorstel om met dubbeltallen bij kan
didaatstellingen te werken, nauwelijks een 
gesprek te voeren is. In het CDA moet m.i. 
alles ter discussie kunnen staan, tot het 
Program van Uitgangspunten toe. Het 
enige dat binnen het CDA gewaarborgd 
behoort te blijven zijn de artikelen 1 t/m 3 
van de uitgangspunten, maar met name 
die drie artikelen, die onze gemeenschap
pelijke politieke ruggegraat vormen, die
nen levend te blijven in ons denken en 
handclcil. 

Met enige schroom ga ik hier nog in op 
de wijze waarop onze lijsttrekker zich 
tijdens de campagne heeft opgesteld. 
Schroom, omdat de kans groot is dat kri
tiek op de eerste man snel verkeerd wordt 
uitgelegd. Toch wil ik niet nalaten een 
enkele kanttekening te plaatsen met be
trekking tot het omgaan met partij-afspra
ken. 
In de verkiezingsstrategienota van het 
CDA waren onder meer twee belangrijke 
afspraken gemaakt: het benadrukken van 
de verschillen tussen het CDA en de VVD, 
omdat naar de VVD toe de grootste kie
zersoverloop werd verwacht, en het voor
nemen het veiligheidsbeleid niet centraal 
te stellen in de campagne. Beide strategie
afspraken zijn geschonden tijdens de ver
kiezingscampagne en niet aileen door de 
lijsttrekker zoals we weten. Kennelijk is 
het in de praktijk moeilijk voor onze men
sen in de eerste linie om zich aan afspra
ken te houden en dat is zeer betreurens
waardig. Het onderlinge vertrouwen dat 
binnen een partij eigenlijk niet mag ont
breken, zeker niet in verkiezingstijd, wordt 
door het schenden van afspraken snel 
omgezet in wantrouwen. 
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Onder partij-afspraken rekenen wij zowel 
een aanvaarde strategienota, als ook de 
inhoud van het Program van Uitgangspun
ten en het verkiezingsprogramma. Wan
neer men geen 'erkend bezwaar' heeft op 
onderdelen dan is men gebonden aan de 
tekst van de programma's. Dat geldt voor 
aile C'DA-leden en helemaal voor de !eden 
die het CDA vertegenwoordigen in een 
bestuurlijk orgaan. Zonder gravamen kan 
men zich beter ook niet begeven in vrije 
interpretaties van programteksten. Doet 
men dit wei dan ontstaat er een diffuse 
presentatie van de partij, die nog wordt 
versterkt door de media die altijd op zoek 
lijken te zijn naar onderling elkaar tegen
sprekende partijgenoten. Een hoofdredac
teur van een van de radio-actualiteitenru
brieken heeft na de laatste campagne op
gemerkt dat hij zich als nieuwszoeker kon 
verlustigen in de bereidheid van CDA
kamerleden om elkaar via de microfoon af 
te vailen: 'Als er tijdens de campagne geen 
nieuws was. dan hoefde je maar een CDA
kamerlid te beilen en er was sprake van 
een rei'. 
Zeker is dat het onderlinge gekrakeel geen 
enkele aantrekkingskracht op de kiezer 
uitoefent. Evenmin zal het CDA zijn aan
hang kunnen vergroten door in het open
baar van de eigen programteksten af te 
wijken. fn de periode tussen 5 juli en 8 
september heeft de CDA-Iijsttrekker over 
de plaatsing van de gemoderniseerde kern
raketten zes keer verklaringen afgelegd 
die aile keren afweken van de program
tekst. Een absoluut dieptepunt was de 
mededeling voor de radio op 16 augustus: 
'Als je vindt dat plaatsing onder geen 
enkele voorwaarde zou moeten gebeuren, 
ongeacht wat de Sovjet-Unie doet, dan 
moet je niet op het CDA stemmen'. Na 
een dergelijke verklaring kan niemand 
meer volhouden dat het verlies van drie 
zctcls is veroorzaakt door het optreden 
van de zgn. loyalisten. Geen zondebokken 
aanwijzen. maar lessen moeten we trekken 
uit wat er is gepasseerd, zo zeg ik Oostlan-
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dcr graag na. Welnu, les nummer een van 
een verkiezingscampagne is dat aile partij
lc:ien zich eensgezind aan de teksten van 
de programma's dienen te houden! Wijkt 
iemand daar van af dan is er direct een 
ander die daarop in het openbaar com
mentaar zalleveren met als gevolg dat de 
met ons concurrerende partijen in de kaart 
v, orden gespeeld. 
Helaas kunnen we er in het CDA niet 
o:1der uit, vage poly-interpretabele teksten 
tc formuleren. Dat lijkt noodzakelijk om 
d'.? vaak tegengestelde meningen in een 
tckst tot uitdrukking te brengen. Een 
kcuze tussen het ene of het andere beleids
voornemen zal immers de interne partij
vcrhoudingen kunnen schaden en belang
rijker nog, bepaalde groepen kiezers zoo
den kunnen worden afgeschrikt. 
Het streven naar het samenstellen van 
eenduidige programteksten zullen wij meer 
a:mdacht moeten geven. Daartoe is meer 
politieke discussie nodig in het CDA, want 
de partij moet natuurlijk zo eensgezind 
mogelijk achter de politieke stellingnamen 
kunnen staan. Een tweede Ies die wij mijns 
im:iens daarom moeten leren is het zoeken 
mar duidelijke standpunten in onze pro
gramma's. Een dee] van het electorale 
succes van de VVD, en in iets mindere 
mate van de PvdA, is te verklaren uit de 
eenduidige beleidskeuzes in de verkiezings
programma's. Daar kunnen wij nog wat 
v:m leren. 

De informatie Van Kemenade 
V/at een tegenvaller was de verkiezings
uitslag voor het CDA! Wij hadden ons zo 
verheugd op een gevoelig verlies voor de 
PvdA en alles wees erop dat ook dit keer 
de coalitiebreker zou betalen. 
In de formulering van onze formatiecrite
ria waren wij er al helemaal van uitgegaan 
dat wij een meerderheid met de VVD 
zouden halen en dat het CDA de grootste 
zou zijn en derhalve het initiatief bij de 
forma tie zou krijgen. Hecht en daadkrach
tig zou dat vierde kabinet-Van Agt moeten 
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worden en iedereen wist dat met hecht 
en daadkrachtig nooit een samenwerkings
verband met de PvdA bedoeld kon zijn. 
Tegen de gewoonte en de gemaakte af
spraken in hadden de nummers een en 
twee van onze lijst in het openbaar al hun 
voorkeur uitgesproken voor samenwerking 
met de liberalen. voordat wij naar de stem
bus waren geweest. Des te spijtiger dat 
onze onderhandelaar, Lubbers in plaats 
van de lijsttrekker, de Koningin moest 
adviseren de Ieiding van de kabinetson
derhandelingen in handen van de PvdA te 
leggen, omdat deze partij tegen de ver
wachting in als grootste uit de bus was 
gekomen. 

Zo wij in het CDA iets willen leren van 
socialisten dan is het wei de wijze waarop 
zij zich uit een ogenschijnlijk diep dal 
omhoog kunnen werken. De fikse ruzies 
met de vakbeweging, een kabinetscrisis, 
de grote interne verdeeldheid en een lijst
trekker Den Uyl, die maar niet wilde op
krassen, waren voldoende ingredienten ge
weest om de PvdA een genadeklap op te 
Iaten !open. Het tegendeel was aileen maar 
mogelijk, omdat men vee] beter dan bin
nen het CDA, in staat is gebleken de 
strijdbijl binnen de partij te begraven en 
de rijen, waaronder de vakbeweging, te 
sluiten. lk ben er van overtuigd dat het 
CDA daartoe ook in staat is, mits er maar 
ruimte wordt geboden om intern gesprek
ken aan te gaan, elkaar de ruimte te Iaten, 
maar naar buiten de gemaakte afspraken 
na te Ieven. Rijen sluiten betekent voor 
het CDA net zo goed dat de banden met 
maatschappelijke organisaties die met ons 
verwant zijn, zoals het CNV, worden aan
gehaald al is het maar om ons motto 
'samen verantwoordelijk' daadwerkelijk 
inhoud te geven. 

Van Kemenade stond voor een onmoge
lijke opgave. Wie zijn oor te luisteren 
legde bij de CDA-Tweede Kamerfractie 
kon weten dat de meerderheid op voor-
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hand niet veel in de onderhandelingen met 
de PvdA zag. Dat beeld werd nog ver
sterkt door de wetenschap dat een coalitie 
met de VVD niet mecr te stoppen zou 
zijn door het grocpje loyalisten, dat bijna 
per definitie een voorkeur heeft voor een 
samenwerking met de PvdA. Niet aileen 
de fractiediscussie over meerder- en min
derheden had hen de dag na de verkie
zingen machteloos gemaakt. Het verlies 
van het CDA bij de verkiezingen had er 
reeds voor gezorgd dat buiten de loyalisten 
om een CDA/VVD-coalitie op 75 zetels 
zou kunnen rekenen. 

lk ben ervan overtuigd dat fractieleider 
Lubbers nog alles op alles heeft gezet om 
tegen de stroom van zijn eigen partij in te 
varen, maar vanaf de aanvang was al 
duidclijk dat hij niet met een positief on
derhandelingsresultaat in de CDA-gelede
ren terug mocht keren. De partijbestuurs
vergadering van het CDA op 25 septem
ber liet hem wat dat betreft geen enkele 
ruimte. Wie daar pleitte voor een con
structieve opstelling ten opzichte van de 
PvdA-informateur en wie een lans brak 
voor onderhandelingen op basis van pro
gramvergelijking kwam in het partijbe
stuur van een koude kermis thuis. lndien 
er conclusies zouden zijn getrokken dan 
zou naar mijn indruk de meerderheid ge
kozen hebben voor de slogan: 'De PvdA? 
Weg ermee; nu naar de VVD'. 
Die boodschap werd door toedoen van 
voor hun beurt sprekende partijbestuurs
leden direct na afloop via het NOS
journaal in de ether gebracht. Een serieuze 
discussie die wellicht had kunnen leiden 
tot een positievere opstelling ten opzichte 
van Van Kemenade, werd uit de weg ge
gaan. De meerderheid had geen behoefte 
aan verdere discussie. Politicofobie? 

Hoewel informateurs niet ccht kunnen 
mislukken, zijn er door Van Kemenade 
mijns inziens we] een paar fouten ge
maakt, die het voor de CDA-onderhan-
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delaar gemakkelijker maakten om af te 
haken. Zijn sociaal-economische voorstel
len waren onvoldoende om de in het 
kabinet-Van Agt II gerezen moeilijkheden 
afdoende op te vangen in een nieuwe rege
ring en dat was toch het minste wat van 
hem verwacht had kunnen worden. Met 
name het dekkingsplan was op drijfzand 
gebouwd (aan wie zou het extra aardgas 
moeten worden verkocht bij de huidige 
afnemende vraag?) en aan de sanering van 
de overheidsfinancien was te weinig aan
dacht gegeven. Gezien de prioriteit die het 
CDA aan dit onderdeel wilde geven, was 
bet voorstel dat vanaf 1984 het financie
ringstekort zou moeten worden omgebo
gen met een half procent per jaar bij een 
veronderstelde economische groei van I a 
I ,5 procent moeilijk te aanvaarden. Toch 
is onduidelijk gebleven waarom het CDA 
de onderhandelingen met Van Kemenade 
zo snel - tc snel naar mijn mening - heeft 
afgebroken. Als het waar is dat er tiental
len amendementen lagen in de CDA
fractie op het sociaal-economisch stuk, 
dan had daar toch minstens over onder
handeld kunnen worden? Die vraag wordt 
des te klemmender wanneer men zich 
realiseert dat de CNV -voorstellen, die 
door het CDA in een vlaag van enthou
siame waren omarmd, goeddeels door Van 
Kemenade waren overgenomen. lk houd 
het er op dat de politieke wens om snel 
met de VVD te gaan praten vee] vuriger 
ledde dan bet doen van een serieuze po
ging om met de PvdA tot een akkoord te 
komen. 

Het tweede dee] van de voorstellen van 
de informateur betreffende de kernwapens 
heeft hct onderhandelingsproces over de 
sociaal-economische voorstellen onnodig 
onder druk gezet. Wanneer Van Kemena
de niet ingegaan was op de cis van 
Lubbers ook de kernwapens direct in dis
cussie te nemcn, dan zou er wei Iicht meer 
ruimte geweest zijn voor vcrdcre onder
handelingen. Hij heeft zich te weinig ge-
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realiseerd dat een informateur zelf zijn 
werkwijze vaststelt. Bovendien waren de 
voorstellen van dien aard dat de CDA
aftocht als het ware door toedoen van de 
informateur zelf werd gelegitimeerd. 

De infonnatie Scholten 
Als een onderkoning mislukt, komt het 
staatsbestel in gevaar. Wellicht heeft de 
Koningin met die gedachte in het hoofd 
Scholten tot informateur benoemd en 
daarmee de partijen onder druk willen 
zetten, opdat ze met spoed een nieuwe 
regering zouden vormen. Op het moment 
waarop aan dit artikel de laatste hand 
werd gelegd, kon de vice-voorzitter voor 
de Raad van State zijn normale werk weer 
ter hand nemen en was formateur Lubbers 
zijn club bij elkaar aan het zoeken. 
Drie kanttekeningen wil ik maken bij de 
periode-Scholten in de formatie. Achter
eenvolgens komen aan bod: de oorspron
kelijke wijze waarop de informateur zijn 
werk heeft verricht, bet akkoord zelf en 
het vertrek van premier Van Agt uit de 
eerste linie van de politick. 

De instelling van twee werkgroepen had 
tot doel de formatie te bespoedigen. De 
informateur kon zich vooral bezighouden 
met de problematiek die hij zelf b:j t~itstek 
tot een oplossing moest kunnen brengen. 
Als oud-minister van Defensie was hem er 
vee! aan gelegen een aanvaardbaar com
promis op het punt van de plaatsing van 
kernwapens te formuleren. Het werkgroe
pensysteem zal als nevendoel hebben ge
had, de fractieleider van de VVD niet te 
vecl moeite te berokkenen. Van deze 
jonge stemmentrekker kon immers niet 
verwacht worden dat hij de gehele sociaal
economische en welzijnspolitiek na zes 
maanden z6 zou beheersen, dat hij de on
derhandelingen met de door de wol ge
verfde Lubbers zonder kleerscheuren zou 
kunnen volbrengen. 
Het is echter de vraag of de gevolgde op
zet in de toekomst voor herhaling vatbaar 
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is. De vroegtijdige betrokkenheid van 
Kamerleden bij de totstandkoming van het 
regeerakkoord heeft een aantal nadelen. 
1. Enkele Kamerleden werden in tegen
steiling tot hun coilegae die niet in arbeid 
van de werkgroepen waren betrokken 
reeds in een vroeg stadium gecommitteerd: 
zij beschikten over meer informatie en 
konden het totale akkoord niet meer in 
vrijheid beoordelen. 
2. De invloed van de fracties op de ak
koord-vorming is afgenomen, omdat veel 
van de onderhandelingsruimte in de werk
groepen al was opgebruikt, nu zij zelf 
reeds tot compromisteksten moesten ko
men. 
3. Betwijfeld kan worden of er tijd gewon
nen is met de gevolgde procedure; ik neig 
naar het tegendeel. 
4. Naast het regeerakkoord dreigen de 
verslagen van de werkgroepen de komende 
kabinetsperiode een eigen !even te gaan 
leiden. Wat te denken van de bezuinigings
voorsteilen van de werkgroep A (Van 
Aardenne) en hun doorwerking voor de 
werkgelegenheid? Ret valt niet te ver
wachten dat de enorme bezuinigingsbe
dragen die per departement zijn ingevuld, 
nog van tafel zuilen verdwijnen en dat 
houdt een moeilijk verdedigbaar beleid in 
voor bepaalde onderdelen: bijvoorbeeld 
het dreigende ontslag van 30.000 hulpver
leners in de gezinsverzorging en bejaarden
hulp. 
Concluderend merk ik op dat de operaties 
van de werkgroepen misschien hebben 
bijgedragen tot een grotere slagvaardig
heid in de informatie-Scholten, maar op 
de lange termijn gezien zou de gevolgde 
procedure wei eens contra-produktief 
kunnen gaan werken en een haard van 
conflicten geven. 

Ret regeerakkoord bevat teksten die op 
onderdelen hoopvol stemmen. Gezien de 
inhoud van de verkiezingsprogramma's 
van CDA en VVD kan geconstateerd 
worden dat met betrekking tot de kern-
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wapenproblematiek er betrekkelijk dicht 
is aangesloten bij het CDA-programma. 
Ret voorgenomen sociaal-economisch be
leid is daarentegen zonder meer hard te 
noemen en wij moeten vrezen dat de maat
schappelijke weerstanden tegen het beleid 
groot zuilen zijn. Er dreigt zwaar weer en 
het is de vraag of de zo prille vriendschap 
Lubbers-Van Aardenne even hecht zal 
zijn als de tandem Van Agt-Wiegel om 
het schip van staat op koers te houden. 
Mijn twijfel over de daadkracht van het 
kabinet-Lubbers wordt gevoed door het 
feit dat er veel passages in het akkoord 
met open einden afsluiten. Er zal nog heel 
wat moeten worden afgeknokt in de Tre
veszaal en het Catshuis. Temeer daar de 
positie van de YVD ten opzichte van het 
CDA sterk veranderd is en dat niet aileen 
in de getalsverhoudingen. De wens zich 
te profileren tegenover de coalitiepartner 
zal niet aileen in het kabinet sterk !even, 
maar eveneens in de beide Tweede-Kamer
fracties. 

Voorstanders van een coalitie met de 
VVD onderbouwen hun voorkeur met het 
argument als zou het CDA juist met de 
VVD meer haar eigen politieke uitgangs
punten kunnen onderlijnen. Deze opvat
ting draagt het gevaarlijke element in zich 
dat het CDA zich aileen zou kunnen pro
fileren door zich tegen andere politieke 
richtingen af te zetten. Maar ons erf- en 
gedachtengoed heeft waarachtig meer in
houd dan aileen in vergelijking met an
dere partijen tot uitdrukking kan worden 
gebracht. Bovendien zou een voorkeur 
voor de VVD vanwege betere profilerings
kansen tot de gedachte kunnen leiden dat 
het CDA altijd het beste met de VVD in 
zee kan gaan. Is dat niet juist strijdig met 
onze- per definitie- ongebonden opstel
ling? Wordt een dergelijke verklaring niet 
veeleer ingegeven om als dekmantel te 
dienen voor de werkelijke argumenten met 
de YVD samen te werken: de zogenaamde 
sfeerargumenten als de goede omgangs-
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vormen van de liberalen in combinatie met 
een politieke boodschap die ecrder op bc
houdzucht dan op vernieuwing duidt? 

Het CDA na het Van-Agt-tijdperk 
De mecst schokkende gebeurtenis in de 
formatic is het afscheid geweest van de 
man die gcdurende een decennium zijn 
stcmpel op het CDA hceft gedrukt. Dries 
van Agt, de populist en de man die graag 
dingen in z'n eentje deed, hecft de voor
uitgeschoven positie waar de partij hem 
nog vier jaar had willen zien plotseling 
ingeruild voor de positie van back-ben
cher. 

De tijd zal leren of wij zonder Van Agt, 
die de politicofobie als het ware be
lichaamde, van onze angst bevrijd zullen 
worden om beginselpartij te willen zijn. 
Een beginsclpartij waarin ruimte is voor 
minderheden, voor andersdenkenden, voor 
wroetcrs, voor verschil van opvatting, voor 
'ernstige discussie'. Het gaat er om of wij 
onze identiteit kunnen waarmaken in het 
Nederlandse politieke spectrum. Die iden
titeit is in het rapport Grondslag en poli
tick handelen en het Program van Uit
gangspunten duidelijk aangegeven. Be
grippen als gerechtigheid, solidariteit, ge-
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spreide verantwoordelijkheid en rentmees
terschap markeren onze politieke richting, 
onafhankelijk van de liberale, neo-liberale 
en socialistische denkrichtingen. 
Willen wij als beginselpartij overleven, 
dan zullen we onze angst deze begrippen 
meer inhoud en gewicht te geven, moeten 
Iaten varen. Angst is een slechte raadgever. 
Dat geldt zeker voor het Christen Demo
cratisch Appel waarvan verwacht mag 
worden dat juist ook in de beroerde tijden 
die ons te wachten staan de beginselen in 
praktijk worden gebracht. 
Daarom dienen onze politieke besluiten 
meer inhoudelijk getoetst te worden aan 
onze christelijke uitgangspunten. 'Een be
zielde, helder zich van haar beginsel be
wuste partij gaat uit op verwerving van 
politieke macht; doch met geen ander 
doe!, dan om die macht dienstbaar te stel
len aan de verwerkelijking van haar 
ideaal', zo zeg ik Abraham Kuyper na. 

1 Zie Briejwisse/ing van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper, 1874-1876, bewerkt 
door dr. A. Goslinga; Kok, Kampen, 1937, biz. 83. 


