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INTERMEZZO
Teuni Scholthof

‘Heel serieus een stem geven aan de
burger, ook al is het eng’
‘In de aanloop naar de verkiezingen kwamen
duizend cda-leden op één zaterdag bij elkaar om in kleine groepen voorstellen te
doen voor het verkiezingsprogramma. Dit
initiatief is bekend geworden onder de noemer “cda 1000”. Kamerleden waren die dag
welkom, maar alleen als toehoorder. Dat was
misschien even slikken voor ze. Zij zijn niet
echt gewend om een stap terug te doen, maar
ook zij raakten enthousiast. Voor een bestuurskundige was deze interne beweging
een feestje om mee te maken. De partij heeft
het initiatief genomen om de leden échte inspraak te geven.’
* * *
‘Vooraf was toegezegd dat de vijftien belangrijkste uitkomsten direct in het verkiezingsprogramma zouden komen: zonder aanpassingen of compromissen. Dat is wel even wat
anders dan het vrijblijvende “we zijn zeer
geïnteresseerd in uw mening en we nemen
het mee in onze afwegingen”. Nu geef je de

Teuni Scholthof (1986)
Werkzaam bij de afdeling Politiek en bestuur
van het cda Partijbureau en projectmanager
van de cda 1000.

teugels echt uit handen. Je weet van tevoren
nooit waar je uitkomt. In expertisegroepen
rondom de programmamaker zijn deskundigen in samenspraak met de politici en be-

“gewone mensen” een streep doorheen ge-

leidsmakers in een proces van maanden aan

zet zou worden.’

de slag geweest om beleid uit te zetten op de

‘Politici zijn er om de burger te vertegen-

verschillende deelgebieden. Zij hebben de

woordigen. In de complexe hectische werke-

politieke verhoudingen in de Haagse werke-

lijkheid van het Haagse krachtenspel lopen

lijkheid in hun achterhoofd wanneer ze voor-

ze het risico om los te raken van die burger.

stellen formuleren. Het was denkbaar dat

Er sluipt iets gulzigs in. Echte participatie

daar op deze dag vanuit de ervaringen van

wordt dan iets waarvan we beweren dat we
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INTERMEZZO
ernaar verlangen, maar wat we heimelijk ook

beurd. Vanuit de ervaringen uit het leven van

vrezen.’

alledag van duizend cda-leden is het verkie-

* * *
‘cda 1000-deelnemers zijn geselecteerd op

zingsprogramma verrijkt en verdiept. Er is

twee manieren. Aan alle voorzitters van de
afdelingen is gevraagd om twee leden voor te

* * *
‘Abraham Kuyper zei ooit al dat het onze taak

dragen die vanuit hun levens- of werkerva-

is om mensen om te vormen tot burgers. Dat

ring een bijdrage zouden kunnen leveren.

doe je niet door een zelfgenoegzame hou-

Deze mensen zijn persoonlijk uitgenodigd.

ding die uitstraalt dat je het als door de wol

Ook was er een open inschrijving. Via de mail

geverfde politicus eigenlijk veel beter weet

zijn de leden opgeroepen om zich aan te mel-

dan al die mensen namens wie jij er staat.

den voor deze dag. Het partijbestuur wilde

Dat doe je door een appel op de burger te

graag weten of het voorbereide werk voor het

doen: “Vertel mij hoe Nederland er idealiter

verkiezingsprogramma werkelijk door de le-

uit zou kunnen zien.” Die vraag brengt be-

den werd gedragen. Het was een toetsmoment

wustwording op gang en zet mensen in be-

vanuit de partij waarin de burgers direct in-

weging. Heel serieus een stem geven aan de

vloed konden uitoefenen. En dat is ook ge-

burger, ook al is het eng – dáár ligt de op-

beurd. De wens dat basisbeurs zou terugko-

dracht voor de christendemocratie in de toe-

men, is een in het oog lopend concreet punt

komst.’
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constructief met elkaar gesproken.’

dat vanuit de leden werd aangedragen. Van-

‘De cda 1000-bijeenkomst gaf energie. De

uit de idealen van de christendemocratie is

deelnemers hadden het gevoel dat ze hun dag

dat helemaal niet zo verrassend. Echter, om-

zinvol hadden besteed. De smeulende kool-

dat het kabinet de basisbeurs had afgeschaft,

tjes van de bevlogenheid laaiden weer op tot

zou het opnieuw invoeren ervan een fikse in-

een brandend vuur. Dat raakte ons in ons cda-

vestering vergen. Maar belofte maakt schuld:

hart. Opeens werd weer voelbaar dat we niet

vanuit de leden was dit de wens, en die is dus

allemaal individueel ons best doen, maar dat

overgenomen in het verkiezingsprogramma.’

we met recht een gemeenschap vormen waar-

‘Daarnaast zagen we dat in het oog lopen-

in we betrokken zijn op elkaar, op ons land en

de cda-thema’s als een flexibel verlof voor

op de wereld veraf en dichtbij. We komen in

gezinnen en de maatschappelijke dienst-

de ruimte die het individuele overstijgt, en

plicht door de leden werden gedragen. Dat

uiteindelijk ligt daar bij ieder van ons de die-

geeft de politici extra rugdekking vanuit de

pere drijfveer waarom we ons verbonden we-

partij. Ze weten dat de standpunten die zij

ten met die beweging die – en dat werd zeker

verdedigen gedragen worden door de stro-

op de cda 1000-ontmoeting voelbaar – met

ming die zij representeren.’

recht de naam “christendemocratie” draagt.’

‘Uiteindelijk heeft de partijtop opgelucht
ademgehaald. Er zijn geen gekke dingen ge-

door Petra van der Burg
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