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Rondblik 
 
Een nieuwe start? 
 
L. Bezemer 
 
Het einde van een bewogen jaar nadert. Vaak blik je dan terug en vooruit. In politiek 
opzicht was dit een wel heel bewogen jaar, met een verkiezingsuitslag die van grote 
invloed is geweest op politiek en samenleving. Een nieuw kabinet kwam en is inmiddels 
ten onder gegaan aan de gevolgen van een instabiele en onevenwichtige winnaar, de 
LPF. Onder de kopmannen uit de campagne van dit voorjaar is grote schoonmaak 
gehouden. We zien onder de lijsttrekkers die nu de partijkarren trekken, een rijtje 
nieuwe gezichten. Hoe zal de uitslag zijn? Wat zal die uitslag betekenen voor de positie 
van het CDA en diens lijsttrekker Balkenende, wat blijft er over van de LPF, kunnen 
PvdA en VVD zich hervinden en ‘last but not least’: zal de ChristenUnie de 
verwachtingen nu waar maken? 
 
Het jaar 2002 is er een uit een lange reeks. Straks begint 2003 en aan het eind van dat jaar 
staat de vlag er wellicht heel anders bij. Wie had een jaar geleden de groei van het CDA 
durven voorspellen? Relativering is van belang, is er iets nieuws onder de zon? Daarom 
grijpen we terug op een ander bewogen jaar: 1925. Ook toen waren er verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, die op dat moment nog honderd leden telde. Ook toen een ongunstig 
financieel getij. Een niet echt stabiele parlementaire periode, met veel wisselingen. En dan 
hoor je een van die lijsttrekkers voor zijn partijkader zeggen: ‘Ik hoop dat ik u, A.-R. mannen 
en vrouwen, daarbij niet te zeer heb teleurgesteld, dat de uitslag niet beneden uwe 
verwachtingen is gebleven. Want immers, gij deelt met mij zoowel in het kwade als in het 
goede gerucht en geniet dus, evenals ik, ook meer van het kwade dan van het goede. En zoo 
daar dan nog bij kwam dat gij, in uwe verwachting omtrent mij beschaamd waart geworden 
en over de uitkomst teleurgesteld waart, dan ware dat dubbel hard.’(1) 
 
Dit zijn de woorden van de bekende H. Colijn, op een vergadering in het voorjaar van 1925 
voor het kader van de toenmalige ARP, de Anti-Revolutionaire Partij. Colijn was toen 
minister van Financiën en lijsttrekker voor de midden 1925 gehouden verkiezingen. 
Verkiezingen nog betrekkelijk kort na de Eerste Wereldoorlog en tegen de achtergrond van 
internationale zorgen. Zeker in Rusland, maar ook in allerlei West-Europese landen (Italië, 
Frankrijk, Duitsland) boekten communistische bewegingen winst. In eigen land signaleerde 
Colijn achteruitgang in het handhaven van de christelijke grondslagen van het staatkundig en 
maatschappelijk leven. Op de politieke agenda stond een financiële bezuiniging van forse 
omvang, die Colijn - als minister van financiën - zeer ernstig nam. 
Een sombere achtergrond om een verkiezingscampagne te voeren, al zullen de 
weersomstandigheden in de zomer van 1925 beter zijn geweest dan een campagne in onze tijd 
van het jaar. Colijn besefte dat zijn boodschap niet gemakkelijk was, ook niet voor de eigen 
achterban. 
 
Leiderschap 
 
Leiderschap is in een periode van verandering en instabiliteit van groot belang. Dat geldt voor 
verandering in een organisatie, in een bestuur en uiteraard ook voor veranderingen in de 
samenleving. Leiderschap is in de politiek al heel lang een belangrijk gegeven. De politiek 
leider bepaalt het gezicht van de partij. Zijn er nu van die leiders? 
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De uitslag van mei dit jaar heeft tot desoriëntatie geleid bij de politieke partijen. 
Desoriëntatie, omdat het verwachte draagvlak in de samenleving door allerlei oorzaken 
kleiner bleek dan verwacht. Vooral de PvdA worstelt hiermee. De VVD heeft ervoor gekozen 
het stemmenverlies voor lief te nemen en in ieder geval niet een breed publiek debat over de 
plaats en het doel van de VVD in de samenleving te voeren. Het blijft overigens de vraag of 
zich dat in de komende jaren niet gaat wreken en die discussie toch gevoerd gaat worden. 
Uiteindelijk heeft ook de VVD met interne stromingen te maken, maar vooralsnog sluit men 
de gelederen om Zalm. 
Die verliezen voor bijvoorbeeld PvdA en VVD zijn door het Pim-Fortuyneffect zichtbaarder 
geworden. Het is als bij een forse novemberstorm: bomen met te weinig diepgang in de 
worteling gaan om. 
De PvdA ging zo op in het Haagse circuit, dat die worteling in de samenleving in de loop der 
jaren fors verzwakt is. Eigenlijk zie je na de verkiezingen in de verschillende partijen 
hetzelfde reactiepatroon op tegenvallende uitslagen. De pijlen worden gericht op de 
lijsttrekker of op de partijvoorzitter. 
Dat is niet nieuw. Het gebeurt in het bedrijfsleven, in de sport en ook in de politiek. Is het 
verstandig? Gebeurt het op een goede, eerlijke en evenwichtige basis? Is de stroom van e-
mails, ingezondens in de kranten en brieven aan de partijbesturen - waarop men zich beroept - 
representatief? De mediagekte slaat al snel toe. Lijsttrekkers worden vlot opzij gezet. Terecht 
en eerlijk? 
Wanneer een politieke partij een nieuwe trekker zoekt, wordt er meestal een profiel gemaakt. 
Welke kwaliteiten moet iemand hebben die de partij in de campagne moet gaan aanvoeren? Je 
kijkt dan naar kandidaten en je kiest wie het meest aan het profiel voldoet. Dan is de kans op 
verrassingen in de campagne minder groot. 
Mensen als Melkert en Veling hebben in hun partijen hun sporen verdiend. Men wist wat voor 
vlees men in de kuip had. Geen twijfel is er over de inhoudelijke kwaliteiten en de 
mediagevoeligheid kende men tevoren. Nu blijkt dat vooral die mediagevoeligheid gaat 
spelen. 
Blijkbaar zijn de media en de mails zo machtig geworden dat ze bijna doorslaggevend zijn. 
Versterk je daarmee niet tegelijk de macht van die media? Vergroot je dan niet de 
opkomstmogelijkheden voor populisten als Henk Westbroek en André Hazes? Daaraan 
meedoen is jezelf degraderen. Een inkomend lijsttrekker moet toch de kans hebben een profiel 
neer te zetten. 
 
Bij lijsttrekker Colijn zie je diezelfde zorg al meer dan vijfenzeventig jaar geleden. In een heel 
wat minder mediagerichte tijd, met kranten die trouw de partij van hun keuze volgden. Colijn 
had op dat moment zijn sporen al verdiend. In 1911 had hij als minister van Oorlog getoond 
een doortastend bestuurder te zijn. En nadat hij een aantal jaren zich wat minder in landelijke 
politiek had laten zien, kwam hij in 1922 terug en werd leider van de ARP. In 1923 werd hij 
tussentijds minister van Financiën en alom werd duidelijk dat de feitelijke politiek leider in 
het kabinet niet minister-president Ruijs de Beerenbrouck was, maar Colijn. En Colijn trad 
op. Met harde bezuinigingsmaatregelen slaagde hij erin het schip van staat weer naar een 
sluitende begroting te loodsen, al gaf dat tegelijk een storm van kritiek. Bezuinigen is nooit 
populair. Wellicht is daaruit zijn zorg over de uitslag te verklaren. Met Colijn zie je een 
politicus die in zijn tijd breed gerespecteerd werd. Toch wijst hij zijn partijgenoten op een 
aantal onderwerpen die op dat moment speelden en die voor hem obstakels voor een nieuwe 
regeringssamenwerking zouden kunnen opleveren: een sluitende begroting, herinvoering van 
de doodstraf, afschaffing van de staatsloterij, het verbreken van de financiële band tussen de 
staat en de kerken, een verbeterde Zondagswet. Onderwerpen die in onze tijd sympathiek zijn, 
maar nog verder van de politieke realiseerbaarheid af staan dan in de tijd van Colijn. Colijn 
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vraagt zich daarom af of er wel op regeringssamenwerking moet worden aangestuurd. Zijn die 
belangrijke punten voor de ARP het enige waarnaar gekeken moet worden om samenwerking 
te beoordelen? Hij roept zijn achterban op niet alleen naar die punten te kijken, samenwerking 
betekent immers geven en nemen. Je zult de bereidheid tot samenwerking naar het oordeel 
van Colijn naast de resultaten op deze voor de ARP belangrijke punten in de bredere politieke 
context moeten bekijken. 
Wij weten hoe het verder ging. Colijn werd na de verkiezingen van 1925 minister-president 
van een kabinet dat ruim een half jaar later ten val kwam door de Vaticaancrisis. 
 
Sluit de gelederen 
 
Op zich is wat bij de PvdA en in mindere mate bij de VVD is gebeurd, niet nieuw. Na een 
periode van politieke macht slaat de zelfgenoegzaamheid toe. De eigen positie wordt 
overschat en de afstand van de samenleving groeit. Wisseling van leiderschap is dan een 
kwetsbaar moment. In zeker opzicht zou je het kunnen vergelijken met de periode in het CDA 
onder Lubbers: ook toen bij de wisseling van leider in 1994 grote problemen. Het is nog maar 
een jaar geleden dat het CDA zich daarvan herstelde. 
De PvdA heroriënteert zich en heeft in Wouter Bos een nieuwe leider aangewezen. Het zal 
nog wel even duren voor de partij weer op weg is naar de oude positie. De verkiezingen van 
volgende maand zijn daarin niet meer dan een tussenstop. 
Een partij in problemen roept vervolgens met verve: sluit de gelederen. Het gebeurt bij de 
PvdA. Bos wordt gekozen en de andere leiderskandidaten tillen hem onmiddellijk op het 
schild. Ieder weet dat verdeeldheid voor de verkiezingen funest is voor de uitslag. 
Dat geldt ook de ChristenUnie. Het evaluatierapport van juni dit jaar noemt op het punt van 
het leiderschap een aantal duidelijke zaken die blijkbaar pas in oktober geëffectueerd zijn. Het 
zegt ook iets over de eigen stijl van een christelijke partij daarbij.(2) De val van het kabinet en 
het besluit tot verkiezingen hebben de discussie over het leiderschap van de CU versneld tot 
een heroverweging gebracht. Dat de partij nu de gelederen sluit rond de nieuwe lijsttrekker 
Rouvoet, is een logisch gevolg. 
Maar daarmee is de kous niet af. Het gemurmureer zal na de verkiezingen opnieuw de kop 
opsteken. De oproep in de pers van een aantal prominenten kort voor het congres van begin 
november is daar een teken van. Uiteraard is dit verloop een ongelukkig gebeuren. En de 
ongelijke verdeling van de hoogste plaatsen over representanten van RPF en GPV is bepaald 
niet handig in een postfusieproces. Tegelijk zijn het voor velen krokodillentranen. Deze 
politieke fusie is door velen in het GPV en in de RPF met alle inzet bewerkt. Nooit is daarbij 
een claim gelegd op een verdeling tussen de beide ‘bloedgroepen’. Integendeel, bij de 
politieke fusie zijn hier geen afspraken over gemaakt. Om daar dan later toch over te 
beginnen, is mosterd na de maaltijd. Het is onhandig en ontactisch, maar het CU-congres 
heeft ervoor gekozen. 
 
Al met al is het een triest verhaal. De CU heeft voor velen de glans verloren. Dat geldt voor 
GPV’ers en RPF’ers. De analyse van de uitslag van midden mei geeft behoorlijke indicaties 
over verliezen in zowel RPF- als GPV-bolwerken. De les van die uitslag was ook om de band 
met de eigen achterban te versterken. Met deze gang van zaken rond het lijsttrekkerschap en 
de toedeling van de hoogste plaatsen over RPF’ers en GPV’ers is daar geen bijdrage aan 
geleverd. Dit geeft onvrede in het land en bevordert de onthechting die in de CU-evaluatie 
van juni al gesignaleerd is. Dat geeft zorg voor de uitkomst bij de verkiezingen. 
Er is in de afgelopen tijd veel geschreven over deze ontwikkelingen in de CU. Daaruit blijkt 
dat verschillend wordt gedacht over de uitkomst van deze politieke fusie. Het enthousiasme 
van velen is getaand en de voorvechters van deze fusie zullen zich achter de oren gekrabd 
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hebben. Maar er is geen weg terug. Daarom is het voor de toekomst van de christelijke 
politiek van belang, dat de CU zo snel mogelijk met enthousiasme en elan een goede 
boodschap neerzet in de samenleving. De politieke boodschap van de CU is goed, het is 
eerder ook in dit blad aangegeven.(3) De vertaling zal in de komende tijd minder aan PvdA en 
Groen Links moeten worden verbonden, waardoor de beleving van de presentatie kan 
veranderen. Een eigen lijn op basis van de eigen uitgangspunten is de beste insteek. Laat zien 
waar christelijke politiek in Nederland voor staat. Vanuit die eigen insteek blijkt het verschil 
met de andere politieke stromingen in dit land. ChristenUnie, kies voor die inhoudelijke lijn, 
er is een boodschap voor de samenleving. 
 
Politieke agenda 
 
Het LPF- experiment is mislukt met alle gevolgen daarvan voor de politieke belangstelling 
van een deel van het kiezerspubliek. Het land is hierdoor in problemen gebracht in een 
periode dat een krachtig bestuur nodig is om een beginnende economische crisis het hoofd te 
bieden. Een stevig kabinet kan ook werken aan het bevorderen van een moreel herstel in ons 
land. Premier Balkenende heeft op dat onderwerp nog niet heel veel laten zien. Wellicht krijgt 
hij de kans in een nieuw kabinet daar gerichter aan te werken. Op dat punt moet hij de steun 
krijgen van de christelijke politieke en maatschappelijke instellingen. Tegelijk dien je daarbij 
de politieke context in de mogelijkheden te verdisconteren. Niet om daarmee de eigen doelen 
te ontkrachten, maar wel om met nuchterheid om je heen te zien. Tweederde van ons 
parlement behoort niet tot een christelijke politieke partij. Dat legt een extra claim op het 
maken van goed gemotiveerde en onderbouwde keuzen. Daar waar het CDA en Balkenende 
goede keuzen maken, zullen zij vanuit CU en SGP met kracht moeten worden gesteund. De 
SGP heeft dat in de afgelopen tijd beter opgepakt dan de CU. Dat zal in de komende tijd 
moeten verbeteren. Er staan immers belangrijke zaken op de christelijke politieke agenda: 
* De weg terug op het euthanasie- en abortusdossier. 
* Het bevorderen van een levensstijl die recht doet aan christelijke waarden. 
* Het versterken van de positie van de identiteitsgebonden instellingen in onderwijs en zorg. 
* Het bevorderen van veiligheid en rechtshandhaving. 
* Het bevorderen van de zondagsrust en het terugdringen van keuzen die daarop een inbreuk 

maken. 
Het lijstje kan nog met vele onderwerpen worden aangevuld. Ook een man als Colijn had in 
1925 zijn lijstje onderwerpen. Hij keek naar mogelijkheden om samen met hervormden 
(CHU) en rooms-katholieken op een aantal onderwerpen verder te komen. Colijn benadrukte 
daarbij dat de oplossingsrichting voor de problemen uit zijn tijd uit het ‘geestelijk beginsel’ 
voortkomt. 
Al is de woordkeus nu anders, de denkrichting blijft gelijk. De overheid heeft daarin een 
eigen verantwoordelijkheid naast de verantwoordelijkheid van allerlei maatschappelijke 
instellingen en verbanden. In onze tijd betekent het, dat christenen én richting overheid én 
richting maatschappelijke verbanden moeten bevorderen dat die normatieve benadering tot 
haar recht komt. Dan kan het een het ander versterken en kan de samenleving verder komen. 
Juist nu de positie en de rol van de overheid door onder meer het optreden van de LPF in de 
ogen van velen verzwakt zijn, komt het erop aan dat de overheid zich in die rol weer 
nadrukkelijk manifesteert. De overheid en de overheidspersonen zullen dat in optreden en 
gedrag moeten waarmaken en als het ware moeten terugverdienen. Uiteraard bedoelen we 
daarmee niet, dat de overheid alleen gezag heeft wanneer dat door de samenleving wordt 
aanvaard. Zeker niet. De overheid is door God ingesteld en zal alleen al daarom gerespecteerd 
en gehoorzaamd moeten worden. Tegelijk zal het optreden van de overheid daar wel bij 
moeten aansluiten. En dat is in de afgelopen maanden niet voldoende gebeurd. 
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Koningschap 
 
We vieren straks kerstfeest, Christusfeest. Dat lijkt vaak buiten de realiteit van elke dag te 
staan. Wie voert nu campagne met kerst? Wie spreekt in de campagne over de geboorte van 
Christus? Ben je dan wel reëel bezig of ben je vergeestelijkt? Je praat in de politiek toch over 
hypotheekrenteaftrek of over wachtlijsten in de zorg. Hoe kun je voor een zaal vol kiezers of 
voor de beeldbuis over Christus spreken? Moet je in een verduisterd en geseculariseerd 
Nederland daar nog kiezers mee werven? 
Maar juist kerstfeest is een heel reëel feest. Christus is geboren en heeft de dood overwonnen. 
Hij heeft de macht in hemel en op aarde. Wij leven in een land en in een wereld die van 
Christus is. Hij is Koning over deze wereld en is niet afhankelijk van welke kiezers ook. Het 
kernprogramma van de ChristenUnie stelt daarom terecht dat de overheid moet erkennen dat 
Christus Koning is en dat de overheid in zijn dienst staat.(4) Nuchterheid is daarbij geboden. 
De kracht van de zonde is groot, maar we weten Wie regeert en we weten dat Gods geboden 
goed zijn voor de samenleving. Daarom mag met een nuchtere blik naar de wereld worden 
gekeken, maar wel vanuit een hoge roeping en met een grote opdracht. Dat mag met kerst 
thuis en in de kerk en in ons hart gevierd worden en dat mag blijken in uw leven en ook in het 
stemhokje straks in januari 2003. Daar mogen we ook voor bidden. Colijn sloot in 1925 zijn 
toespraak af met de woorden: ‘Immers weten we dat de uitkomst in ’s Heeren hand is. … En, 
eindelijk, te werken in die stemming des harten, dat we in het eind, ook als het tegenloopt, in 
volle overgave kunnen zeggen: Uw wil geschiede!’ 
 
 
Noten: 
1 H. Colijn, OM DE BEWARING VAN HET PAND, Rede ter opening van de deputatenvergadering te Utrecht, 23 april 

1925. 
2 Zo valt in een van de aanbevelingen uit juni de volgende les te lezen: ‘Een christelijke politieke partij moet 

ook in de omgang met zijn eigen mensen een christelijke stijl bewaren. Wij schuiven mensen die zich met ons 
geroepen weten ‘evangeliebelijder’ te zijn in de politiek niet tussentijds aan de kant. We moeten ons ook trouw 
weten aan elkaar. Bovendien kan uit de geschiedenis van andere partijen worden afgelezen dat een partij die 
leiders opzij schuift zelden aan gezag wint bij de achterban.’ Uit: BOUWEN AAN DE BASIS, Evaluatierapport 
verkiezingsuitslag ChristenUnie 15 mei 2002. 

3 Vgl. de bijdrage van G.J. Schutte, ‘Om een christelijk politiek program’, in: NADER BEKEKEN, jrg. 9 nr. 4 
(april 2002). 

4 Vgl. het kernprogramma: 2.1. Overheden en burgers leven in een wereld die haar oorsprong en bestemming in 
God heeft. De overheid kan daarom niet neutraal zijn, maar behoort te erkennen dat Christus Koning is en dat 
zij in zijn dienst staat (Rom. 13:2). Onze grondwet behoort daaraan uitdrukking te geven. In een vrije 
samenleving met een grote verscheidenheid aan opvattingen geeft de overheid goede leiding wanneer zij haar 
beleid voortdurend toetst aan de Bijbel. 

 


