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Het CDA staat er beroerder voor dan 
ooit. Het enige perspectief dat de 
partij heeft is haar eigen traditie, 
een traditie van mensen die het lef 
hadden tegen de stroom van de tijd
geest in te gaan en leiderschap toon
den door een authentiek geluid te 
laten horen.

Het cda moet de weg omhoog weer inslaan. 

Naast leiderschap en lef heeft de partij be-

hoefte aan een eigen, authentieke bood-

schap. De partij heeft te veel meegewaaid 

met alle winden en heeft zich onvoldoende 

onderscheiden als tegendraadse partij, ter-

wijl de christelijke basis daar wel toe uit-

daagt. Het debat in de partij moet niet gaan 

over de vraag of de ‘C’ al dan niet moet wor-

den weggemoffeld, maar over de vraag hoe 

de christelijke traditie leidend kan zijn met 

een nieuwe cda-agenda die tegen de stroom 

in gaat. Het cda is het niet alleen verplicht 

aan zijn eigen grondslag en traditie om een 

authentiek geluid te laten horen, maar au-

thenticiteit vormt ook de basis voor de terug-

komst van het cda in het politieke spectrum.

De christelijke traditie kent een groot aan-

tal denkers die een duidelijke tegendraadse 

agenda formuleerden op basis van christe-

lijke waarden. Neem bijvoorbeeld Isaäc da 

Costa, een man die expliciet maakte waar hij 

voor stond en het lef had tegen de tijdgeest 

in te gaan. Da Costa, een twintiger, leerling 

van Bilderdijk, later bevriend met Groen van 

Prinsterer, schreef in 1823 zijn Bezwaren tegen 

de Geest der Eeuw. Als je dat nu opnieuw leest 

– en het is best aardig om dat te doen – lees 

je een verhaal met pit, met passie, met spirit. 

Hij had op heel veel ontwikkelingen een hel-

dere kijk, ook als we nu, bijna twee eeuwen 

later, met de bril van nu zijn teksten herle-

zen. Hij maakt zich zorgen over het wegval-

len van traditionele sociale verbanden, nor-

men en waarden, waardoor vervreemding en 

normloosheid optreden. Hij maakt zich zor-

gen over het onderwijs, dat kinderen opleidt 

tot leermachines. Hij maakt zich zorgen over 

een massacultuur die slechts passief ver-

maak biedt. Over democratiseringsproces-

sen die tot bureaucratie leiden en daardoor 

tot vergroting van de willekeur. Hij maakt 

zich zorgen over de toegenomen afhanke-

lijkheid van onpersoonlijke instanties in 

plaats van persoonlijke zorg. Hij maakt zich 

zorgen om de vercommercialisering van de 

menselijke betrekkingen. Overigens: zijn 

pleidooi voor behoud van de slavernij toont 

aan dat hij niet in alles als voorbeeld dient. 

Het pamflet was destijds het gesprek van de 

dag. Het leverde Da Costa veel vijanden op. 

Een glansrijke academische carrière kon hij 

vergeten. Maar hij schreef het op. En uitein-

delijk kwam er maatschappelijk waardering 

voor zijn werk.

* * *

door Leonard Geluk

De auteur was lid van het Strategisch Beraad en de 
CDA-verkiezingsprogammacommissie en is voor-
zitter van het College van Bestuur van ROC Mid-
den Nederland en oud-wethouder van Rotterdam.
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In het rapport van het Strategisch Beraad 

keert het cda zich tegen de tijdgeest. Dat is 

logisch. Een politieke partij neemt stelling. 

Het cda heeft een ste-

vig fundament van vaste 

waarden. Hierdoor heeft 

het cda, zo is te lezen in 

het rapport van het Stra-

tegisch Beraad, de posi-

tie om ergens ‘voor’ maar 

ook om ergens ‘tegen’ 

te zijn. Een herkenbare 

politieke partij heeft het 

vermogen zich kwaad te 

maken, verontwaardigd 

te zijn over maatschap-

pelijke misstanden. We 

zien veel positieve ontwik-

kelingen en initiatieven, 

maar ook veel neigingen 

die we moeten afkeuren, 

zoals de zucht naar het 

snelle geld, de gemakke-

lijke keuze voor gemak en 

genot, onverschilligheid 

en platheid, ophitsen en 

het zaaien van verdeeld-

heid. Het cda moet niet 

alleen werken aan een samenleving die zich 

laat leiden door herkenbare waarden en nor-

men, maar moet ook krachtig stelling ne-

men tegen maatschappelijke krachten die 

indruisen tegen die waarden en normen. 

De christendemocratische traditie kent een 

lange geschiedenis van mensen die het lef 

hadden tegen de stroom van de tijdgeest in 

te gaan, zoals Da Costa in 1823. Hoe kunnen 

we in de eenentwintigste eeuw ons grote be-

zwaar tegen de moderne tijdgeest vertolken? 

Helder is dat we het anders moeten doen dan 

de afgelopen tijd. Het cda is er altijd goed 

in geweest om alle veranderingen die als 

vernieuwing zijn gepredikt te accommode-

ren. James Kennedy beschrijft in zijn boei-

ende boek over de opbouw 

van de verzorgingsstaat 

in Nederland in de jaren 

zestig, Nieuw Babylon in 

aanbouw, dat de pragma-

tische aanpassing aan de 

veranderende tijden ook 

een slappe meegaandheid 

heeft veroorzaakt en veel 

Nederlanders gedwongen 

heeft om met de tijd mee 

te gaan. De jaren zestig 

in Nederland vormen een 

inspiratiebron van nieuw 

maatschappelijk elan, als-

ook een waarschuwing van 

het al te gemakkelijk opge-

ven van traditionele waar-

den. Economische groei 

ging hand in hand met een 

progressieve, antitraditi-

onele waardeoriëntatie. 

De politiek, waaronder de 

christendemocratische 

partijen, gingen daar ge-

makkelijk in mee. Het is, in retrospectief, te 

betreuren dat er, anders dan in Duitsland 

en in de vs, geen politieke beweging is ge-

vormd die steun aan economische ontwik-

keling koppelde aan een meer traditionele 

waardeagenda. cda’ers zijn als de dood om 

als ouderwets te worden bestempeld; je kan 

een cda’er niet harder treffen dan door hem 

spruitjeslucht te verwijten. Maar waarom? 

Waarom zijn de traditionele waarden in Ne-

derland zo beladen? Waarom moeten we al-

tijd vooruit, is het nieuwe altijd beter dan het 

oude? De waarden die in tweeduizend jaar 

Een herken
bare politieke 
partij heeft 
het vermogen 
zich kwaad 
te maken, 
verontwaar
digd te zijn 
over maat
schappelijke 
misstanden
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En wie zegt dat we de handen niet op elkaar 

krijgen met een pleidooi voor een Neder-

land waarin mensen elkaar nodig hebben? 

Waarin gezinnen de basis vormen die we 

moeten koesteren? Waarin het onderwijs er 

niet alleen is om te leren veel geld te verdie-

nen, maar waarin het onderwijs ten dienste 

staat van een goede samenleving? Waarom 

zouden we de handen niet op elkaar krijgen 

voor een pleidooi waarin we aantonen dat 

veel verworvenheden uit de naoorlogse jaren 

goede verworvenheden waren? Onze post-

moderne samenleving schreeuwt om hogere 

idealen. Mensen hunkeren naar richting, 

hunkeren naar structuren waarin ze zichzelf 

kunnen zijn. Een samenleving baseert zich, 

zo schreef Huizinga al, op hogere idealen, of 

anders zal van een samenleving geen sprake 

zijn! Het cda moet de lat hoog leggen. Het 

cda moet het weer hebben over hogere ide-

alen. Het cda moet ageren tegen de misstan-

den van onze tijd, maar moet daar wel een 

alternatief tegenover zetten.

* * *
Dat is geen makkelijke weg. Het lijkt erop 

dat deze tijd vooral leuke politici wil die ge-

zellig spelletjes doen op tv. In de televisiede-

mocratie moeten we niet te stellig en niet te 

boos zijn. Politici lijken vooral aardig te moe-

ten zijn. Ik vind dat een misvatting. Politici 

moeten het lef hebben om een eigen verhaal 

te vertellen. Relatieve nieuwkomers in het 

parlement kregen waardering van de kiezer 

door een eigen verhaal; kijk naar de sp en de 

pvv. Beide partijen begonnen klein en wer-

den gemarginaliseerd in het publieke debat, 

maar bleven uiteindelijk overeind door te-

gendraads te zijn. Authentiek zijn is voor het 

cda niet alleen een kwestie van trouw blijven 

aan de eigen wortels, maar ook een aanzet 

voor een succesvolle comeback in het poli-

zijn gevormd, de christelijke deugden als ba-

sis voor onze samenleving, de naastenliefde 

als leidend principe – dat moeten we niet 

kwijtraken. Daarom hebben we een andere 

agenda nodig. Een agenda die uitgaat van 

vaste waarden. Een agenda die dwars tegen 

de tijdgeest in gaat. En daarom zijn we toe 

aan een nieuwe versie van ons bezwaar tegen 

de tijdgeest.

* * *
De christelijke wortels van het cda zijn in-

herent tegendraads. Het is ondenkbaar dat 

het cda een krachtig geluid kan laten horen 

door de ‘C’ te marginaliseren. De moraal 

van de naastenliefde – kenmerkend voor 

het christendom – is een andere moraal dan 

de moraal van het genot. En dat genot lijkt 

in onze cultuur steeds meer de overhand 

te krijgen. De afbraak van de moraal van de 

naastenliefde leidt tot milieuvervuiling, tot 

economisering van de samenleving, tot ont-

zielde maatschappelijke verbanden. Mensen 

denken: ‘Als ik het maar lekker heb, als ik 

maar veel verdien.’ De zogenaamde graai-

cultuur is een logisch gevolg van de cultuur 

waarin het eigen gewin steeds meer centraal 

wordt gesteld.

De christelijke traditie zet daar een ander 

geluid tegenover. Dat tegengeluid verdient 

het gehoord te worden. We zijn voor vrij-

heid waarin je je eigen keuzes mag maken, 

we zijn voor een samenleving die uitgaat van 

zorg en aandacht voor elkaar, en daarom wil-

len we niet dat onpersoonlijke bureaucrati-

sche instanties tussen mensen in komen te 

staan. We zijn voor een samenleving die in 

balans is, die niet alleen gaat om onbegrens-

de groei. Tweeduizend jaar christendom 

blijft niet vanzelf in stand. Het christendom 

verdient zijn apologeten, zijn verdedigers. 

Want de tijdgeest blaast er recht tegenin. 
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grootst mogelijke onvrijheid wordt gepre-

dikt, namelijk tegen het verbod op discrimi-

natie, tegen de vrijheid van onderwijs, tegen 

de vrijheid van godsdienst, 

tegen de islam en tegen de 

Koran.

Als tweede: duurzaam-

heid. Het cda heeft al-

les in zich om het begrip 

duurzaamheid te reframen 

naar een pleidooi tegen 

een samenleving die geba-

seerd is op gemak, genot 

en gewin. Duurzaamheid 

is hierin meer een morele 

dan een technologische 

agenda. Het gaat om een 

pleidooi voor een duur-

zame samenleving en een duurzame eco-

nomie. De inrichting van de economie en, 

bijvoorbeeld, het functioneren van banken 

komt in een ander daglicht te staan. Het cda 

keert zich tegen alle aspecten van het econo-

misch stelsel dat in strijd is met de grond-

slag van duurzaamheid.

De partij is nog niet van de politieke kaart 

verdwenen, maar er is niet veel voor no-

dig om dat snel te laten gebeuren. Het cda 

staat er beroerder voor dan ooit. Het enige 

perspectief dat het heeft is de eigen tradi-

tie, een traditie van mensen met lef die lei-

derschap toonden door een authentiek en 

tegendraads geluid te laten horen. Het cda 

moet zijn verhaal goed onder de aandacht 

brengen. De doorstart begint met een stevig 

authentiek verhaal.

tieke speelveld. Authenticiteit loont. 

Je moet durven alleen te staan om uitein-

delijk draagvlak te krijgen. Het Strategisch 

Beraad heeft een voorzet 

gegeven voor deze nieuwe 

agenda. Terecht schrijft de 

commissie-Rombouts dat 

de aanzet van het beraad 

zijn concrete uitwerking 

verdient. Het partijbe-

stuur doet er verstandig 

aan om dit ter hand te ne-

men. Het Strategisch Be-

raad benoemt een tiental 

concrete thema’s die de 

cda-agenda bepalen. Van-

uit het perspectief van de 

tegendraadse agenda wil 

ik twee thema’s aanstippen.

Als eerste: vrijheid. De moderne samenle-

ving kenmerkt zich door een nogal beperkte 

opvatting van het begrip vrijheid. Je bent 

vrij in het hebben van je eigen mening voor 

zover deze mening overeenkomt met de 

mainstream in de samenleving. Als je daar-

van afwijkt kom je onder het juk van de in-

tolerantie van alles wat afwijkend is van het 

gemiddelde. De hetze tegen weigerambte-

naren en pleidooien tegen ritueel slachten 

komen daaruit voort. Het cda representeert 

een tegenbeweging van echte vrijheid, ook 

voor religieuze overtuigingen die de hoofd-

stroom van de samenleving onwelgevallig 

zijn. De samenleving van de intolerante tole-

ranten leidt tot een samenleving waarin on-

der de vlag van de partij voor de vrijheid de 

Het CDA 
representeert 
een tegen
beweging 
van echte 
vrijheid


