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Herkansingl 
MR. J.J.A.M. VAN GENNIP 

De verkiezingsoverwinning van het CDA is een blijde verrassing, en heeft ook 

iets van een beloning. Voor overmoedigheid is echter geen reden. Terecht be

nadrukt Jan Peter Balkenende dat het CDA 'bescheiden, bevlogen en betrouw

baar' moet zijn. Jos van Gennip, die gedurende vele jaren als directeur van het 

Wetenschappelijk Instituut tijdens de oppositie de inhoudelijke heroriëntatie 

heeft aangevuurd en aangeblazen, vindt dat de herkansing die het CDA nu 

krijgt degelijk en grondig moet worden aangepakt. Daarom is er zijns inziens 

ook na de zege alle reden voor een nieuwe grondige bezinning, zoals die ook 

gehouden is na de onfortuinlijk verlopen verkiezingen van 1994 en 1998. De 

grote vraag van een dergelijk nieuw strategisch beraad dient te zijn: hoe kan 

het CDA het nieuwe vertrouwen omzetten in een duurzame band met het elec

toraat? Daarbij moet het niet in de eerste plaats gaan om het eigenbelang van 

de partij, maar vooral om het identificeren en beantwoorden van de nieuwe 

centrale vragen, die samenleving en politiek van de komende decennia zullen 

gaan beheersen. Daarbij moet nadrukkelijk worden aangegrepen bij de signa

len van het laatste half jaar. Politieke antwoorden moeten worden gezocht in 

aansluiting bij dilemma's van heel de samenleving. Oude positioneringen op 

de as links - rechts voldoen beslist niet meer. Het CDA moet niet weglopen 

voor een eigenzinnige benadering die vooral uit is op het verzoenen van de 

nieuwe dilemma's die in de samenleving ervaren worden en waarvan Van 

Gennip er vijf schetst. 

In deze kolommen is er meer dan eens naar verwezen: hoe op 5 mei 1994 - twee 

dagen na de knock-out van het CDA bij de verkiezingen - een groep mensen bij 

elkaar kwam in een abdij op de Veluwe met als centrale vraag: hoe aan herstel 

van de relevantie van de christen-democratie gewerkt zou kunnen worden in de 

jaren die erop volgden. De situatie toen: een christen-democratie die gevangen 

was geraakt in die driedubbele klem van een bestuurderscultuur, pragmatisme 

en concentratie op de financieel-economische problematiek l
• Het was zover ge

komen, ondanks pogingen van sommigen, zoals de commissie verantwoordelijk 

voor het nieuwe Program van Uitgangspunten, om wezenlijk nieuwe stellingen 

te betrekken en nieuwe perspectieven te bieden (voor de samenleving, de poli

tiek en de beweging). De keuze voor de inhoud, en inhoudelijke vernieuwing, 

kreeg in die bijeenkomst een beslissende impuls. 

Vier jaar later zaten we weer in een abdij, nu die van Heeswijk, en daar was de 

vraag aan de orde, waarom vier jaar oppositie alleen maar verlies had opgele

verd. Marnix van Rij begint in zijn Duizend dagen in de landspolitiek met die ingrij-
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pende bijeenkomst. Hij beschouwde die bezinning als een startschot voor een 

vernieuwingsagenda. De afWijzing van deze goedbedoelde. maar zelfgeselecteer

de denktank door sommige andere geledingen in de partij bevatte echter al de 

kiemen van latere conflicten. 

Anno 2002 is er alle aanleiding voor een nieuwe bezinning. Nu over de vraag. 

hoe we het onverwachte mandaat kunnen vasthouden. vooral van die grote 

groep jonge kiezers. 

Daarbij is er alle aanleiding voor een discussie over de lessen en risico's van het 

laatste halfjaar. Kunnen we het nieuwe vertrouwen omzetten in een duurzame 

band met het electoraat? Dit niet alleen ten faveure van onze partij, maar vooral 

om de centrale vragen van het eerste kwart van deze eeuw ook adequaat te be

antwoorden. Dat zijn nadrukkelijk andere vragen dan die aandacht vroegen in 

een groot deel van de twintigste eeuw. Zo dikwijls hebben we vooral binnenska

mers de klacht van Amitai Etzioni herhaald, dat het politieke debat van onze 

dagen gevoerd wordt in het frame van de negentiende en twintigste eeuw; dat de 

bepalende keuzes van onze eeuw, die niet op de as kapitaal-arbeid liggen, zo wei

nig aan bod komen. 

Naast de inhoudelijke dimensie gaat het om een antwoord op de vraag hoe de 

politiek weer onderdeel kan worden van het normale maatschappelijke proces 

en politieke bewegingen weer uitdrukkingen kunnen worden van bredere maat

schappelijke en geestelijke bewegingen, zoals ze dat ooit als uitdrukking van de 

emancipatiestrijd waren. 

Laten we het niet ontkennen: de avond van 15 m.ei gaf gemengde gevoelens.Er 

was de blijde verrassing, en ook iets van beloning, vergoeding; er werd iets weg

genomen van de verbazing en soms lichte irritatie van acht jaar Paars, waarbij 

sommige partijen wel heel gemakkelijk leken te worden beloond voor meedei

nen op goed economisch tij. Maar daarnaast was en is er onzekerheid over hoe 

duurzaam het nieuwe mandaat zal zijn en hoe ermee om te gaan. Oudere partij

genoten zullen zich nog die gigantische verkiezingsoverwinning van de KVP her

inneren - na het succesvolle premierschap van De Quay - 1963, en hoe in zes 

weken tijd (!) dat mandaat volledig verspeeld werd. De hybris en de verkiezings

roes van toen werden het begin van een neergaande spiraal van twee decennia. 

Daarom is het buitengewoon verstandig, dat bescheidenheid en openheid nu 

kernwoorden zijn. Maar voor het herstel van een duurzame relatie van de chris

ten-democratie met een breed gedeelte van onze maatschappij, beter gezegd 

voor het werkelijk aangrijpen bij de signalen van het laatste half jaar, is aller

eerst een nieuwe vraagstelling nodig. Lubbers had het jaren geleden al over het 

kanaliseren van de onderhuidse onvrede en woede soms van de bevolking tegen 

een politiek die niet in staat is problemen op te lossen. Een politieke vraagstel-
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ling, die dus aansluit bij de dilemma's van heel de samenleving. Maar dat is niet 

genoeg. Vragen uit de samenleving worden niet geëndosseerd aan de politiek en 

dus vooral aan de overheid. De oplossingen zijn taken en verantwoordelijkheden 

van de gehele samenleving. Daarbij moet niet vergeten worden de, naast over

heid en samenleving, derde factor: het individu. De relevantie van het noodzake

lijke nieuwe maatschappelijke debat zal beperkt zijn als dat weigert onder ogen 

te zien wat de consequenties dienen te zijn voor individuele gedragspatronen en 

individuele waardetoerusting. Het kan niet zo zijn dat dit debat nu met het CDA 

in de regering ontweken wordt - omdat de overheid niet zou mogen moraliseren 

_ terwijl in het eerste kabinet Kok dit thema nota bene wel nog regelmatig werd 

aangeroerd. 

Tenslotte zal het mandaat van 15 mei zich kunnen verduurzamen en verdiepen, 

als onze politieke beweging vanuit die discussie en reflectie medespelers weet te 

rekruteren. In een tijdperk van 'Politikverdrossenheit' heeft een politieke partij een 

nieuwe functie, die voor haar eigen toekomst en voor de kwaliteit van politiek 

en bestuur wezenlijk is: te kunnen beschikken over een grote en diepe kweekvij

ver van politiek én maatschappelijk talent. Daarbij gaat het nu juist om repre

sentanten vanuit de samenleving en met wortels in die samenleving, en niet om 

meespringers op the bandwagon of toevallig passerende invulIers van ontbreken

de technische expertise. 

Vijf centrale vragen 

Het boek Anders en beter van Jan Peter Balkenende zou een uitstekend uitgangs

punt vormen voor het door mij hier bepleite nadere beraad. De daar aangesne

den thema's en invalshoeken verdienen het vastgehouden te worden tot ver over 

de verkiezingstijd heen. Dit gezegd zijnde, zou het politieke discours op drie 

manieren uit zijn huidige frame getrokken dienen te worden: 

1. Het beraad moet op de lange termijn gericht zijn op de fundamentele vragen 

van onze samenleving in het eerste kwart van deze eeuw, dus ook uit de actu

aliteit getrokken en uit de afrekening met Paars. 

2. Het beraad moet over de nieuwe assen gaan van politieke tegenstellingen, dus 

over veel meer dan de identificatie van links-rechts met arbeid en kapitaal. 

Zoals de dijkversterking eeuwenlang een politiek strijdpunt was, zo was dat in 

de vorige eeuw de spanning kapitaal-arbeid: maar zoals sterke dijken belang

rijk blijven, zo ook een juiste verhouding kapitaal-arbeid. Het centrale maat

schappelijke discours gaat nu echter over iets anders. 
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3. Het beraad moet, zoals boven gezegd, een debat zijn van de hele maatschap

pij, over de hele maatschappij, nadrukkelijk inclusief de individuele verant

woordelijkheid. 

Volgens deze lijnen zouden vijf vragen aan de orde moeten worden gesteld: Wat 

voor soort Europese samenleving? Wat voor soort Nederlandse samenleving? 

Voor wat voor soort cultuur opteren we? Wat voor soort economisch herstel wil

len we? Voor welke globalisering kiezen we? Het stellen van deze vragen impli

ceert onmiddellijk dat zij het oplossingsvermogen van de politiek te boven en te 

buiten gaan. Alleen die drievoudige aanpak van overheid, samenleving, individu 

kan hier die nieuwe aanpak verzekeren. 

Ik doe per vraag suggesties welke thema's urgent zijn. 

Wat voor soort Europese samenleving? 

De eerste vraag is: wat voor soort Europese samenleving willen wij eigenlijk na

streven? Deze is in deze kolommen gesteld, lang voor Fortuyn en lang voor in 

Duitsland het debat over de 'Leitkultur' begon. Dit is de centrale vraag van een 

nieuwe generatie. Onverlet ruimte voor nationale antwoorden gaat het in 

Europa op dit moment overal precies om vragen die tot deze hoofdvraag te her

leiden zijn: Moeten wij het interne veiligheidsvraagstuk anders oplossen dan 

door middel van meer blauwen meer gevangenissen? Hoe vinden wij een eigen 

evenwicht tussen vrijheid en veiligheid, privacy en controle? Hoe gaan we om 

met de nieuwe demografische uitdagingen, anders dan door een royaler immi

gratiebeleid? Hoe gaan we om met die grote behoefte aan lokale herkenbaarheid 

en vertrouwdheid - zich thuis voelen - aan de ene kant en de noodzaak tot een 

kosmopolitische weerbaarheid aan de andere kant? Hoe creëren we de condities 

voor een sociaal-economische orde, die toekomstgericht en toekomstvast is, en 

waarin de waarde van de onderneming anders wordt bepaald dan door de beurs

koers? Hoe zorgen we voor een publieke ruimte, die van ons allen en gecivili

seerd is, en zonder de scherpe demarcatielijnen met het private domein? Hoe 

verzekeren we, dat enerzijds de scheiding kerk-staat overeind blijft, maar ander

zijds erkend blijft worden dat én de waardetoerusting van kerken én hun publie

ke functie een groot goed is? Hoe garanderen we, dat respect voor de vrouw een 

acquis is, dat een compromis loze maatschappelijke vertaling verdient? En uiter

aard: hoe vertalen we de trots op onze geestelijke wortels - jodendom, christen

dom, humanisme - in een cultureel-maatschappelijk beleid, dat niet uitsluitend 

verkrampt defensief is, maar wel de eigen, historisch gefundeerde, identiteit van 

Europa respecteert? 

De opdracht die hier voor ons ligt is de verzoening van dynamische globalisering 

en immigratie met het behoud van een Europese identiteit. 



CDVI NR 61JUNI 2002 

'Het is wellicht 

goed te herinneren 

aan het voornemen 

uit Nieuwe Wegen, 

Vaste Waarden ons 

bewust in te zetten 

om de trends van 

individualisering, 

Wat voor soort Nederlandse samenleving? 

Er zijn aspecten, die weliswaar in heel Europa spelen, maar toch in Nederland 

een bijzondere actualiteit en betekenis hebben.Het gaat dan in het algemeen om 

de vraag of de Nederlandse maatschappij sneller dan in een aantal andere omlig

gende landen vanzelfsprekend blijft inzetten op verdergaande individualisering. 

Het is wellicht goed te herinneren aan het voornemen uit Nieuwe Wegen, Vaste 

Waarden ons bewust in te zetten om de trends van individualisering, mobiliteit 

en anonimisering tegemoet te treden met een samenvattend beleid voor vernieu

wing van "the fabric of society". 

Het gezinsbeleid is hierbij een centraal agendapunt. Een echt innovatief pro

gramma om de combinatie van carrière en zorg mogelijk te maken, zal één van 

de belangrijkste instrumenten worden in het vasthouden van het electoraat. Het 

Wetenschappelijk Instituut heeft in de afgelopen jaren - meer dan anderen in 

de politiek - grote aandacht aan dit thema besteed. Het heeft ervan blijk gege

ven goed te beseffen dat een culturele omslag nodig is, ten aanzien van emanci

patie en de rol van de mannen, ten aanzien van levensloop beleid en tegen de 

monetarisering van het bestaan. Een ander belangrijk thema is de belangrijke 

rol van activiteiten gedaan door vrijwilligers. Hoe bevorderen we een nieuwe in

stroom van vrijwilligers, nu de traditioneel rekruterende kaders hun werfkracht 

dikwijls hebben verloren? 

Ook van belang is een systematisch programma om de menselijke maat in onze 

samenleving terug te brengen. De realisering van de twee voorgaande doelen zal 

mede afhangen van de mate waarin we in staat zullen zijn de erosie van de auto

nomie bij non-profitorganisaties terug te dringen. In de januariconferentie van 

Socires en de VU kwam nog eens scherp naar voren hoe die schaalvergroting, 

veralgemenisering en technologisering van de non-profitvoorzieningen geleid 

heeft tot een herstatelijking ervan. En dat was een proces, dat allang voor Paars 

is begonnen en dat dus eveneens veel meer vraagt dan alleen een politieke aan

pak. 
mobiliteit en anon- Voor ons land komt ook aan de orde het afscheid van Thorbecke in de opzet van 

imisering tegemoet het openbaar bestuur. De vraag hoe een hernieuwde gewestelijke samenwerking 

te treden met een en misschien identiteit zowel ruimte schept voor een krachtig lokaal bestuur 

een samenvattend met behoud van de historische cohesie en toch een voorziening voor bovenpro-

beleid voor vernieu- vinciale problemen en grensoverschrijdende en Europa rakende samenwerkings-

wing van "the fa- vormen. Bepalend voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving is ook een 

bricofsociet)l'.' herijking van de verhouding tussen marktgerelateerde beroepen en die welke 

niet afhankelijk zijn van private partijen. En tenslotte zal in een klein land als 

Nederland, met zijn specifieke ruimtelijke en natuurproblematiek, in de komen

de jaren steeds sterker gaan spelen de vraag hoe de behoefte aan collectieve goe-
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deren (natuurschoon bijvoorbeeld) vertaald kan worden in individuele vergoe

dingen. 

De balans opmakend gaat het in Nederland de komende tijd in wezen om de ver

zoening van individualiteit en gemeenschap. 

Voor wat voor soort cultuur opteren we? 

Valt er eigenlijk te kiezen voor een cultuur? Komen culturele ontwikkelingen 

niet over ons heen als natuurverschijnselen? Het was Kardinaal Daneels, die 

krachtig stelling nam tegen een dergelijke deterministische visie, in het debat 

over de euthanasie. De aanneming van het verstrekkende wetsontwerp in België 

was een breuk met de gangbare cultuur, zo verklaarde hij. De Kardinaal lichtte 

dat niet toe in gangbare termen van moraliteit, maar met verwijzing naar de 

plaats van het lijden, het onvolmaakte, de zorg en naar wat echte kwaliteit van 

leven bepaalt. We kunnen onze eventuele schroom overwinnen door nog naar 

andere landen te kijken. De voorvorige Noorse regering, onder christen-democra

tische leiding, startte een nationaal debat over de plaats van - gedeelde - waar

den en normen in een samenleving. Zij stelde daartoe zelfs een staatscommissie 

in. En in de Bondsrepubliek loopt al maanden een indringende discussie over de 

vraag of een gedeelde ethiek mogelijk is zonder gezamenlijke wortels van reli

giositeit. 

Ik ben ervan overtuigd dat een van de grote vraagstukken de komende decennia 

wordt hoe in een grotendeels geseculariseerde samenleving bij de politieke 

'oplossing' van een aantal ethische vraagstukken nog überhaupt andere dan pro

cedurele normen (zoals zorgvuldigheid) nog mogelijk zullen zijn. "Zolang daar 

nog geen behoefte aan bestaat", was de laatste dam in het debat bij het homohu

welijk, toen het ging over wettelijke goedkeuring van de polygamie. Daarmee is 

niet gezegd, dat onze cultuur "waardeloos" is geworden. 

Integendeel, we zien de opkomst van een duidelijk nieuw waarde- en normbesef. 

Denk aan mensenrechten, in drie generaties ervan al; aan het krachtiger verzet 

tegen kinderporno; aan de erkenning van de mogelijkheid en strafbaarheid van 

verkrachting binnen het huwelijk; aan respect voor milieu en bescherming van 

dieren. Dat zijn grote verworvenheden, de meeste van de laatste vijftig jaar. Maar 

het curieuze is, dat die dikwijls tegenover de "oude" moraal gesteld worden of 

dat hele nieuwe terreinen braak blijven liggen. Wat de laatste categorie betreft 

Hoe kan het toch dat geestelijke mishandeling van medemensen met dikwijls 

bewust onzorgvuldige berichtgeving is toegestaan? Waarom blijft het debat over 

media en ethiek zo zonder gevolgen? Als iets tekenend is voor de richting van de 

cultuur, dan is het de ontwikkeling van de technologie. Maar volgens welke nor

men, allocatiemechanismen, op basis van welk mens- en maatschappijbeeld? De 
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discussie over medisch-ethische vragen zal in de komende jaren geweldig veel 

aandacht gaan vragen. of moeten gaan vragen. Andere onderwerpen zijn ge

noemd: de plaats van het gezin. de plaats van de publieke ruimte. de publieke 

dimensie van de godsdienst. Ik bespeur een grote behoefte aan een nieuw cul

tuurdebat. dat van de overheid voorwaarden vraagt, van de samenleving com

municatie en stimulering en van de individuen toerusting en verdieping. 

Onze cultuur heeft gezamenlijke oriënteringspunten, gedeelde waarden, symbo

lische vertalingen ervan en normhandhaving nodig: ten aanzien van grote en 

kleine zaken; of het nu gaat om de vraag of embryo's geschapen mogen worden 

voor onderzoek of om de reductie van straatlawaai. Telkens opnieuw stuiten in 

de westelijke wereld oproepen tot het op zijn minst indringend ter discussie stel

len van deze thema's op ridiculisering en op verwijten van moralisering. Daarbij 

wordt dan iedere keer een beroep gedaan op de autonomie van de mens inzake 

morele en ethische aangelegenheden. Die autonomie is een groot goed, maar er 

moet een verzoening plaats vinden met de acceptatie en deling van gezamenlij

ke waarden. 

Wat voor economisch bestel willen we? 

De geringere politieke relevantie van de tegenstelling kapitaal-arbeid betekent 

geenszins het einde van het politieke dispuut over de vormgeving van de econo

mie. Ik noem een aantal dringende vraagstukken. 

Zeker is dat we in de komende jaren zullen aanlopen tegen de onontkoombaar

heid om - in welke coalitie dan ook - in ieder geval groei en milieu beslag te ver

zoenen; om de technologische ontwikkeling te herkoppelen aan collectieve doel

stellingen in plaats van aan de consumentistische alleen; om een evenwicht te 

scheppen tussen het beroep vanuit de markt en dat vanuit de gemeenschap om 

een belastingstelsel in te voeren, dat arbeid meer beloont en de consumptie 

meer belast. 

Hierboven werd al aangestipt de noodzaak een antwoord te vinden op de wetma

tigheid dat de collectieve sector enerzijds bij welvaart de almaar stijgende markt

lonen in de private sector onmogelijk kan volgen en anderzijds bij een dalende 

conjunctuur er weer op die sector bezuinigd moet worden in het kader van de 

algemene noodzaak de tering naar de nering te zetten. Maar het belangrijkste 

thema zal toch betreffen de inrichting van ons economisch bestel. Is er een alter

natiefvoor de exclusieve oriëntatie van ondernemingen op de beurs? Is er een 

alternatief voor toenemende arbeidsflexibilisering? Is er een alternatief voor het 

aantrekken van talent door middel van exorbitante financiële prikkels? Kan een 

onderneming een meervoudige maatschappelijke legitimatie verkrijgen en ook 

deel uitmaken van een leefgemeenschap? Kan een economische orde ruimte 
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laten voor afspraken, coöperatieve bindingen, adempauzes, zonder dat onmid

dellijk van kartelvorming of blokkeren van de vrije markt gesproken wordt? 

Kunnen, zeker als het om milieuvraagstukken gaat, publiekrechtelijke bedrijfsor

ganisaties een nieuwe duiding krijgen, evenals vormen van algemeen verbin

dend verklaring, van convenanten, van vrijwillige keurmerken? En kunnen we -

in ieder geval op Europees niveau - een verdergaand beleid ontwikkelen ten aan

zien van de internalisering van milieukosten? En 'last but not least': kan een eco

nomisch beleid ontwikkeld worden dat sparen en soberheid stimuleert met 

behoud van economische groei? Die combinatie was enkele eeuwen een wezens

kenmerk van ons volle Pas recentelijk lijkt daar een breuk in gekomen te zijn. In 

de komende kwart eeuw moet blijken of een terugkeer naar die sfeer en inzet 

mogelijk is. 

Wat betreft het economisch bestel van de toekomst gaat het in de komende 

jaren om de verzoening van welvaart en groei met milieubeslag en toekomstge

richtheid. 

Voor welke globalisering kiezen we? 

Het centrale ijkpunt voor elke politieke benadering wordt de komende jaren: 

laten wij het globaliseringsproces als een natuurgebeuren over ons heen gaan? 

Of zijn wij ervan overtuigd - ook al erkennen we dat mondialisering in allerlei 

domeinen van ons bestaan onvermijdelijk is - dat wij daar zelf ook richting en 

normering aan kunnen geven? Elf september heeft onderstreept, dat de globali

sering door velen ervaren wordt als politiek imperialistisch, economisch margi

naliserend, en cultureel secularistisch en hedonistisch. En ondanks de zegenin

gen, die de globalisering aan miljarden medemensen heeft gebracht, is het tijd 

voor een indringende bezinning over het antwoord dat wij daarop willen geven, 

vanuit onze eigen samenlevingen; vanuit de samenlevingen van hen, die nog 

geen belang, laat staan zeggenschap over dat proces hebben, en vanuit de we

reldgemeenschap. 

In het eerste geval gaat het om behoud van identiteiten en het vermogen tot ver

dediging tegen extreme kwetsbaarheden. In het tweede geval gaat het om het 

creëren van participatie, het opheffen van de armoede en het geven van een 

stem bij mondiale besluitvorming. In het derde geval gaat het om de uitbouw 

van structuren van stabiliteit (financiële architectuur) van rechtvaardigheid, vei

ligheid, 'good global governance' en democratische participatie. De recente voor

stellen van realisten als CamdessllS en Ruding, in naam van de Europese bis

schoppenconferentie, moeten opgepakt worden als een belangrijke stap op deze 

route. Een christen-democratie, die daarop durft in te zetten, bewijst dat zij niet 

in categorieën van links en rechts, conservatief of progressief te vatten is. Maar 
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'Er worden in dezer 

dagen op vele plaat

sen twee analyti

sche fouten ge

maakt. De eerste is, 

dat er in Europa 

bijna overal een 

ruk naar rechts te 

bespeuren valt; de 

tweede is, dat de 

wisseling van de 

wacht bestendigd 

zou kunnen wor

den door inzet op 

transparantie en 

een andere stijl van 

regeren: 

ook hier blijkt weer de noodzaak van een nieuwe cultuurpolitiek, een nieuwe 

fundering en vormgeving van onze internationale solidariteit en het opbouwen 

van nieuwe allianties om het multilateralisme een verdere institutionele verta

ling te geven. De vijfde verzoening die in de politiek van de komende decennia 

noodzakelijk is, is die tussen eigenheid, een eigen bestaan, het vermogen om 

naar eigen inzichten het bestaan in te richten en de globalisering. 

Herstel van het aanzien van de politiel< 

Natuurlijk: transparantie is belangrijk, en het uitstralen, dat we vanuit het volk 

en niet naar het volk politiek bedrijven, is hier al de laatste tien jaren bepleit. 

Maar voor het herstel van het aanzien van de politiek is meer nodig: een concep

tualiteit, die perspectieven biedt, toekomstgericht is zonder zweverig te worden; 

een partij cultuur, die werft, collegialiteit en niet competitie als uitgangspunt 

heeft, en principialiteit honoreert in plaats van vervlakt. 

De christen-democratie krijgt een herkansing, als zij tekent voor een cultuurbe

leid, een ecologisch beleid en een economische inzet, die weerbaarheid, alge

meen belang en geloof in normering combineren. Wij moeten niet weglopen 

voor die eigenzinnigheid, ook al past zij niet in links-rechtsschema's, maar in 

een verzoeningsbenadering. Ik heb hierboven geconstateerd dat er in de komen

de decennia verzoening op vijf fronten gewenst is: verzoening tussen identiteit 

en multiculturaliteit; tussen individualiteit en gemeenschap; tussen autonomie 

en gedeelde normen; tussen welvaart en zorg voor de toekomst; tussen globalise-

ring en ordening. 

Deze uitdaging kan alleen worden aangegaan wanneer de politiek weer het sluit

stuk wordt: het verlengde van wat beleefd en nagestreefd wordt in de samenle

ving en wat gevoed wordt door individuele herbezinning en herbronning. 

Er worden in dezer dagen op vele plaatsen twee analytische fouten gemaakt. De 

eerste is, dat er in Europa bijna overal een ruk naar rechts te bespeuren valt;de 

tweede is, dat de wisseling van de wacht bestendigd zou kunnen worden door 

inzet op transparantie en een andere stijl van regeren. 

Er wordt inderdaad op vele plaatsen in Europa een signaal afgegeven van behoef

te aan "andere politiek". Maar dit is iets anders dan een ruk naar rechts. 

Bijvoorbeeld in het Spanje van Aznar zien we dat de Partido Popular haar man

daat gebruikt om het haar ook daar opgedrongen links-rechtsschema te breken. 

In Duitsland kan en wil de christen-democratie niet meer terug van het concept 

van de "Wir-Gesellschaft". In Nederland kreeg op 15 mei het CDA een ongedroom

de kans om niet - op straffe van onherkenbaarheid - mee te liften als juniorpart

ner in een grote coalitie, maar wel om op beeldbepalende wijze leiding te geven 
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aan een nieuwe regering. Die herkansing is vooral een herkansing voor een 

nieuw antwoord op de nieuwe vragen van een nieuwe eeuw. Dat antwoord moet 

gevonden worden in verzoening van conflicterende trends en tegenstellingen op 

tenminste vijf grote maatschappelijke aandachtsvelden; zoals eertijds het man

daat van de christen-democratie zich bevestigde in het alternatief voor de keuze 

tussen voor óf klassenstrijd óf ongebreidelde marktwerking. 

Dat antwoord moet ten tweede gevonden worden in de verzoening van politiek, 

samenleving en individu. En die herkansing moet vertaald worden, nu al, in een 

nieuwe politieke cultuur, waarin principiële georiënteerdheid en voeling met 

heel de samenleving het wint van nastreven van politieke carrière-agenda's. De 

toonzetting van bescheiden, bevlogen en betrouwbaar is goed. Nu nog de verde

re invulling in de overbrugging van de dilemma's; werkelijk inhoud geven aan 

de hier eerder gelanceerde kwalificatie van christen-democratie als beweging 

van de samenleving en tenslotte een 'human resource'-beleid, dat stoelt op roeping 

en overtuiging en niet op carrièrisme of genoegdoening. 

JosJ. A. M. van Gennip is lid van de Eerste Kamer en voorzitter van Socires, denktank over 

Europese Cultuur en Samenleving 

Noten 

1. Waarom het CDA overigens medeverantwoordelijk was geworden voor de ver

storing van de budgettaire discipline vooral in de jaren zestig en zeventig, 

wordt dezer dagen haarfijn uit de doeken gedaan in het nieuwste en uiterst 

lezenswaardige boek van dr. H. Notenboom, De Strijd om de Begroting. 




