
Je houdt ervan of je haat het: het folderen voor de verkiezingen. Of je hebt een gezonde 
tegenzin, maar als je eenmaal op de markt staat dan valt het eigenlijk best mee. Je gaat het 
zelfs leuk vinden. Maar dan komt die lastige vraag: ‘waarom zou ik eigenlijk CDA stemmen?’ 

Deze vraag kwam op tijdens de workshop ‘christendemocratisch gedachtegoed’ op de dag 
van de afdeling (13 mei jl.). Hij is wel erg electoraal gesteld, in de context van verkiezingen, 
maar hij scherpt de geest: Los van wat ons als CDA’ers allemaal bindt, wat is nu precies het 
unieke punt van onderscheid of de kern van waar we voor staan, als je dit in een paar zinnen 
moet uitleggen? En de vervolgvraag: wat betekent dit voor de lokale politiek?  

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op komst is het nuttig om er even bij stil te 
staan. Lokaal kan het antwoord natuurlijk heel praktisch zijn, zoals “omdat wij voor het 
nieuwe zwembad zijn”. Dat is in veel gevallen heel geschikt. Maar je wilt toch ook een diepere 
reden kunnen aangeven. Hierbij een voorzet, een aangever voor de canvassende bestuurders 
onder u. De voorzet gaat gepaard met een persoonlijke vraag, of opdracht als je wilt om even 
persoonlijk door te denken. 

C: christelijk. Dit gaat over ons mensbeeld. De mens is een ‘creature’ (ook met een C), een 
schepsel, en daarmee waardevol. Hij is echter niet perfect en heeft goede en slechte 
neigingen. Dat blijkt uit onze verhouding met anderen: daarin zien we de mooiste daden en 
de ergste mis-daden. Het samenleven met anderen, de zorg voor elkaar is een opdracht voor 
iedereen. Dit mensbeeld onderscheidt het CDA van de andere grote politieke stromingen. Die 
hebben geen mensbeeld, of zwijgen erover. Het mensbeeld komt uit het christendom, en 
daar zijn we zuinig op. 

Persoonlijk: Het mensbeeld speelt een belangrijke rol in sociale problematiek, minimabeleid, 
zorg. Hoe is precies jouw mensbeeld in deze onderwerpen? 

D: Iedereen heeft de mond vol van democratie, maar democratie heeft aan vrije verkiezingen 
niet genoeg. We geloven dat onze democratie valt of staat met de samenleving, waarin 
iedereen zijn plek heeft. Politici vervullen een voorbeeldfunctie en hebben een belangrijke rol 
in hoe zij hun functie uitvoeren. 

Persoonlijk: je kunt bedenken waar jij of anderen actief bent in de samenleving, zonder dat 
het een politieke functie is. Of een voorbeeld waarbij de manier van politiek bedrijven 
belangrijk is. 

A: het woord ‘appèl’ betekent dat je een beroep op iemand doet. We hebben het dan ook 
graag over het woord ‘verantwoordelijkheid’: bij allerlei problemen moet niet de eerste vraag 
zijn ‘wat doet de overheid hieraan?’, maar kijken we eerst kritisch wiens verantwoordelijkheid 
het is. De overheid kiest er soms voor om niets te doen en juist ruimte te laten aan 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Persoonlijk: bedenk een onderwerp waar je vindt dat de overheid een stapje terug kan doen, 
of waar je de verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar goed terug ziet. 


