
cnv 
in gesprel< 

met 
Rillen en Wij ffels 

Door Thijs jansen 
Moet het CDA een conservatieve partij worden? Twee promi

nente CDA-ers gaan over deze vraag in discussie. Warm voor

stander hiervan is Hans Hillen, tot deze verkiezingen lange 

tijd welsprekend en invloedrijk lid van de CDA-fractie in de 

Tweede Kamer. 'Ik hoop en denk dat het CDA een conserva

tieve partij wordt', zei hij al in december 2000 in HP/De Tijd. 

In 2001 is hij lid geworden van de toen net opgerichte 

Edmund Burke Stichting, het platform voor conservatieve 

gedachtevorming. Tegenstander is Herman Wijffels, oud

voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk Insti

tuut, oud-topman van de RABO-bank en nu voorzitter van de 

Sociaal Economische Raad (SER), hoeksteen van het Neder

landse poldermodel. Hij gelooft absoluut niet in een restau

ratiebeweging en verdedigt de stelling: 'Het CDA moet zich 

ontwikkelen tot een maatschappelijke vernieuwingsbewe

ging, niet tot een conservatieve partij'. 
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CDV: Mijnheer Wijffels, de nieuwe conser

vatieven maken zich ernstige zorgen over 

de negatieve gevolgen van de individualise

ring. Dat zou leiden tot onverschilligheid, 

gebrek aan respect en fatsoen. Hoe kijkt u 

aan tegen individualisering? 

WI]FFELS: Ik beschouw emancipatie en de 

daaruit voortvloeiende individualisering 

als een positief fenomeen. Op de lange ter

mijn beschouwd, tekent zich in de mense

lijke geschiedenis een evolutie afmet een 

ontwikkeling van pure materie naar steeds 

meer bewustzijn. Ik versta onder individu

alisering een verhoogd bewustzijn van de 

eigen individualiteit en beschouw het als 

een belangrijke fase in de evolutie van het 

bewustzijn. In tegenstelling tot sommige 

conservatieven zie ik 

die ontwikkeling als positief. Het is heel 

goed dat de mens zich steeds meer bewust 

is geworden van de eigen individuele posi

tie in de schepping. Nu de emancipatie en 

de individualisering zijn voltooid, staan we 

aan het begin van een nieuwe fase. Daarin 

staan we op het punt om onze verbinding 

met alle andere vormen van leven opnieuw 

te definiëren. 'Liefde' is daarbij een centra

le waarde. Van daaruit zullen 

nieuwe organisaties en instituties ontstaan. 

CDV: Deelt u dan niet de morele zorg van 

de conservatieven over de verloedering en 

de verruwing? 

WI]FFELS: Elke ontwikkeling heeft licht- en 

schaduwkanten. Veel van de schaduwkan-

nisaties ontstaan. Vele daarvan hebben hun 

emanciperende functie vervuld en zijn ver

zelfstandigd. Dat wil zeggen dat ze vaak 

niet meer in handen zijn van burgers en 

hun karakter van particulier initiatief ver

loren hebben. In de vorige eeuw zijn zij 

belangrijke vehikels van emancipatie 

geweest. Toen deze voltooid was, werden de 

banden knellend en maakte men zich eruit 

los. Het zich losmaken uit die oude structu

ren vanaf de jaren zestig was eerst bevrij

dend. De individualisering kon bij wijze 

van spreke niet ver genoeg gaan. Daarna is 

de nostalgie gekomen: mensen 

neigen er nu weer toe de individualisering 

als een teloorgang te beschouwen, omdat 

zij de indruk hebben dat het kind met het 

badwater is weggegooid. Bij die nieuwe fase 

hoort dat de oude organisaties, die 

verzelfstandigd zijn, weer in de handen van 

burgers moeten worden teruggegeven. Dat 

zie ik als een belangrijke opgave voor de 

komende jaren. De mens is immers een 

sociaal wezen dat niet zonder organisaties 

en instituties kan. De behoefte aan 'leven

de' organisaties is weer groot. Wie goed om 

zich heen kijkt, ziet dat er ook weer allerlei 

nieuwe organisaties ontstaan. Er is zoveel 

beweging in het maatschappelijk 

middenveld en veel engagement. Kijk bij

voorbeeld eens naar de op wereldschaal 

opererende niet-gouvernementele organisa

ties. 

CDV: Het conservatisme heeft een hang 

naar restauratie, u niet? 

ten zijn mijns inziens symptomen van het WI]FFELS: Nee, ik geloof absoluut niet in een 

gegeven dat we aan het einde van een fase restauratiebeweging. Het gaat er vooral om 

beland zijn. Ooit zijn aan het einde van een kansen te benutten. Daarbij is van belang 

vorige fase allerlei maatschappelijke orga- dat iets wat lang niet bespreekbaar is 



geweest, dat nu wel is. Er is weer ruimte 

voor spiritualiteit. Dat is een consequentie 

van het gegroeide individuele bewustzijn. 

Mensen ontlenen de zin van hun leven niet 

meer aan instituties; zij vragen zich voor 

zichzelf af: 'wat is de zin van mijn 

leven?' Het is de aloude vraag uit de Cate

chismus: 'Waartoe ben ik hier op aarde?'. 

Die nieuwe belangstelling voor spirituali

teit is niet alleen bij personen, maar ook in 

organisaties merkbaar. Het is bijvoorbeeld 

een teken des tijds dat ik word gevraagd 

Hans Hillen 

om te spreken op een conferentie over 

Ondernemen en spiritualiteit. Men is bezig 

met de vraag wat was de 

bedoeling van de schepping? En de beant

woording van die vraag komt van binnen

uit; uit een overtuiging van wat goed leven 

is. Ik zie die belangstelling voor spirituali

teit sterk toenemen in alle sectoren. En dat 

kan een belangrijke bron zijn voor nieuwe 

organisaties en instituties, en daarmee 

voor samenleven op niveau. 

CDV: Mijnheer Hillen, u bent toegetreden 

tot het conservatieve genootschap de 

Edmund Burke Stichting. En u heeft al 

vaak in het openbaar gezegd dat u vindt 

dat het CDA een (sociaal-)conservatieve 

partij is. Wat verstaat u onder conservatis

me? 

HILLEN: Ik versta daar niet onder reactionair 

of ouderwets zijn. Voor mij is een belang

rijk kenmerk een anti-progressieve hou

ding. Progressief was in de afgelopen 

decennia bijna een ander woord voor ver-

standig. Als je niet progressiefwas, hoorde 

je er niet bij. Nederland is in een razend 

korte tijd van één van de meest conformis

tische landen tot het meest progressieve 

land van de wereld geworden. Denk daarbij 

aan de praktijk en de wetgeving inzake 

onder andere drugsbeleid, het homohuwe

lijk en euthanasie. Die snelle ontwikkeling 

is mogelijk geweest doordat een betekenis

volle tegenhanger heeft ontbroken. Dat had 

de christen-democratie moeten zijn. Maar 

die had in het laatste kwart van de vorige 

eeuw zoveel zelfVertrouwen verloren dat 
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men aan imitatiegedrag ging doen. Ook 

binnen het CDA is dat vermaledijde 

progressieve denken nastrevenswaard 

geweest. Een leuze van mijn conservatisme 

is: 'onderzoek alles en behoud het goede'. 

En ik constateer dat daarvan weinig terecht 

is gekomen. Het slagveld overziend, kun je 

je zelfs afVragen: wat hebben we eigenlijk 

wel van het goede dat we hadden behou

den? In twintig jaar tijd is de ontkerstening 

razendsnel gegaan. Christen zijn is met 

name voor veel jongeren iets vreemds, iets 

wat ver weg is. Het wordt geassocieerd met 

betutteling, ouderwetsheid en onvrijheid. 

Ook is er de klad gekomen in fatsoensre

gels, respect voor de medemens. Er is steeds 

minder respect voor leven. De christen

democratie is vaak meegegaan met dat ver

anderen om het veranderen. We moesten 

wel. zo leek het. Het nadeel is echter dat op 

het moment dat normen gaan zweven het 

recht van de sterkste de overhand krijgt. 

Onder druk van het progressieve denken 

en door het ontbreken van tegenspel van 

de christen-democratie is de vrijheid geïndi

vidualiseerd en de verantwoordelijkheid 

gecollectiviseerd. Er is weinig aandacht 

meer voor individuele verantwoordelijk

heid. Het is de doodlopende weg van de 

verzorgingsstaat, het sociaal-democratische 

heilsplan, waar alle zorg van boven, van de 

staat, komt en niemand meer zelfverant

woordelijkheid behoeft te nemen. Omdat 

dat doel: zorg voor iedereen, zo mooi en 

sociaal leek, heeft de christen-democratie 

zich ook voor die kar laten spannen. 

Het is hoog tijd om de verantwoordelijk

heid van mensen zelfweer te optimalise

ren. Dan gaat het om werkelijk respect voor 

elkaar, zorg voor het gezin, zorgzaamheid 

voor de leefomgeving inc1usiefhet milieu. 

Maar dan van onderaf. Niet van bovenaf 

bedacht. gedecreteerd en geregeld. Ik ben 

het met Wijffels eens dat het sterke indivi

duele bewustzijn een 

uitstekende basis kan zijn voor een nieuwe 

organisatie van onderop. Wil dat ook wer

kelijk gebeuren, dan moet er eerst meer 

ruimte komen voor eigen initiatief en ver

antwoordelijkheid, en veel minder voor 

overheid en bureaucratie. 

Het conservatisme is dus het verzet tegen 

de neiging om alles maar iedere keer weer 

te veranderen om het veranderen zelf. 

Breng meer rust en evenwicht in de samen

leving. En het CDA moet met de grootst 

mogelijke spoed werk maken van het con

creet vormgeven van oude principes als soe

vereiniteit in eigen kring en subsidiariteit. 

Minder overheidspaternalisme en meer 

eigen verantwoordelijkheid en betrokken

heid. Mensen kunnen heel veel zelf, en 

weten beter wat goed is voor hun en hun 

omgeving dan die ontelbare bureaucrati

sche regelneven. 

WI)FFELS: Ik ben het grotendeels met je eens, 

maar de vraag is interessant: hoe komt het 

dat het CDA is meegegaan op de golven van 

de tijdgeest? Het antwoord daarop is dat 

het CDA bestuurlijk te zeer is opgegaan in 

zijn verzoenende rol tussen liberalisme en 

socialisme. In plaats van grijpen naar het 

eigen gedachtegoed, naar de eigen bron

nen, werd de koers afhankelijk gemaakt 

van de intermediaire bestuurlijke relevan

tie. In de eindfase van de twintigste eeuw 

had de christen-democratie eerder een 

bestuurlijke dan een principiële oriëntatie. 

Daarom heb ik de oppositie waarin het 

CDA acht j aar geleden kwam een zegen 

gevonden. 



HILLEN: Ik ben het helemaal eens met de 

vaststelling dat het CDA te bestuurlijk was 

geworden. Daarnaast - ik zei het al - is het 

ook bezweken voor de verleiding van de 

sociaal-democratie om de overheid een 

te grote rol te geven. 

WI]FFELS: Ja, we zijn meegegaan met een 

definitie van sociaal die in de praktijk niet 

sociaal uitgewerkt heeft. 

HILLEN: Het ideaal van de verzorgingsstaat 

leek zo mooi, maar het is op de lange ter

mijn asociaal gebleken. En dat mocht in 

onze partij nooit gezegd worden, omdat we 

er zelf medeverantwoordelijk voor waren. 

Om de samenleving weer veel meer van 

onderop georganiseerd te krijgen, moet de 

CDA-fractie veel politieker durven te zijn en 

aan de andere kant moet de partij weer 

veel meer een maatschappelijke beweging 

worden. De politiek motiveert de mensen 

veel te schraal. Als slechts 2% van het elec

toraat lid is van een politieke partij dan 

moet er groot alarm worden geslagen. 

Fortuyn heeft laten zien dat de politiek wel 

degelijk leeft, maar dat de zittende politici 

er niet in slagen mensen aan te spreken en 

te motiveren. Om weer aan te spreken, 

moetje weer een echte volkspartij zien te 

worden. 

WI]FFELS: Ja, in de afgelopen decennia is het 

CDA teveel versmald tot alleen een politie

ke - op de Haagse en bestuurlijke realiteit 

gefixeerde - partij. De poot van de christen

democratische beweging die het maat

schappelijk leven van onderaf voedt, zou 

leven moeten worden ingeblazen. Dat is 

noodzakelijk voor een partij die vindt dat 

er in deze fase veel verantwoordelijkheid 

door de samenleving zelf gedragen kan 

worden. Mensen kunnen en willen veel 

meer verantwoordelijkheid dragen voor de 

kwaliteit van de maatschappij. Daarom 

zouden ouders en leerlingen meer moeten 

kunnen bepalen wat er op de school ge

beurt. En de primaire legitimatie zou bij de 

instellingen zelf moeten komen te liggen. 

HILLEN: Die visie betekent wel dat de over

heid ook moet durven niet thuis te geven. 

WI]FFELS: Precies. Ik moet echter zeggen dat 

ik ook vind dat het daarbij wel noodzake

lijk is dat een politieke partij een heel dui

delijk en scherp profiel kiest. En dan past 

bij deze tijd en bij het CDA dat onze ver

houding met andere mensen en met ander 

leven in de schepping centraal komt te 

staan. Wat dat betreft ben ik teleurgesteld 

in de mate waarin het CDA de afgelopen 

acht jaar heeft gebruikt om de band met 

de bronnen te herstellen. Ik moet daarbij 

wel een uitzondering maken voor het werk 

dat door het Wetenschappelijk Instituut 

verzet is. Over de verrichtingen van de 

Tweede Kamerfractie ben ik minder en

thousiast. 

HILLEN: Op je kritiek op wat er de afgelopen 

acht jaar in de fractie is gebeurd zou ik het 

volgende willen zeggen. Een politieke partij 

is geen bedrijf met een Raad van Bestuur. 

Om het denken en functioneren van een 

partij te veranderen, is het nodig niet al

leen te decideren maar ook te motiveren. 

Daar had het CDA het moeilijk mee de afge

lopen jaren in de oppositie. Het had in de 

politieke arena en bij de media de schijn 

van het ongelijk. Er is grondig nagedacht 

en geheroriënteerd. Het nadenken van de 
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afgelopen jaren heeft nu zijn neerslag 

gekregen in het verkiezingsprogram. De 

herijking van de oude standpunten aan de 

hand van beginselen als subsidiariteit en 

soevereiniteit in eigen kring tekent zich 

duidelijk af. Maar helaas hebben nog 

slechts enkelen zich dat eigen gemaakt. Jij 

geeft de pluim daarvoor aan het Weten

schappelijk Instituut. Dat is terecht, maar 

er mag niet vergeten worden dat het denk

werk verricht is in nauwe samenwerking 

met een paar mensen in en rondom de 

CDA-fractie. Het goede is dat een aantal van 

degenen die het nieuwe gedachtegoed van 

binnenuit kennen nu op draaipunten in de 

partij zitten. 

Nu is heel dringend nodig dat de partij in 

brede zin vertrouwd wordt gemaakt met de 

resultaten. Dat is in de afgelopen jaren 

moeilijk gebleken, deels omdat er nog veel 

oud-CDA-ers waren die opgegroeid zijn en 

medeverantwoordelijk zijn voor dat 

bestuurlijke CDA waar de rol van de over

heid overschat is; en aan de andere kant 

omdat het CDA bestaat uit veel praktische 

bestuurders die geen boodschap hebben 

aan filosoferen binnen het CDA, maar 

gewend zijn vooral machtsgericht bezig te 

zijn. 

WI]FFELS: Dat is misschien een verklaring 

waarom het beeld zo gemengd is. Een grote 

stap die gezet is, is die van het oude aan de 

mannelijke kostwinner opgehangen gezins

beleid, naar het moderne levensloop beleid. 

Daarin herken ik het niet conservatieve, 

maar moderne denken vanuit een notie 

van eigen verantwoordelijkheid. We vinden 

dat de overheid moet faciliteren dat ouders 

hun verantwoordelijkheid kunnen dragen 

voor het doorgeven van het leven. Op ande-

re terreinen zijn echter nog nauwelijks 

stappen gezet. Zo vind ik dat de CDA-fractie 

echt verstek heeft laten gaan in het gevolg 

geven aan de in het Program van Uitgangs

punten vastgelegde notie van rentmeester

schap. De rapporten Schepping en rentmees

terschap en Partners in duurzaamheid zijn 

gewoonweg door de fractie genegeerd. Daar 

is zij tekortgeschoten. Het is allemaal mooi 

opgeschreven, maar werkelijk leiding ver

schaffen aan veranderingen in de samenle

ving op dit terrein is niet gebeurd. 

Uitzonderingen binnen het CDA moeten 

gemaakt worden voor individuele voorbeel

den als Pieter van Geel. We zullen het er 

toch over eens zijn dat de systematische 

uitroeiing van soorten toch nooit de bedoe

ling kan zijn geweest! 

Rentmeesterschap voor de aarde is de blin

de vlek van onze politiek-maatschappelijke 

beweging. Voor de CDA-fractie lijkt de auto 

de heilige koe geweest te zijn in de afgelo

pen jaren. 

HILLEN: Ik spreek mij niet uit voor de auto, 

maar voor eigen verantwoordelijkheid. Het 

milieubeleid is in veel te veel opzichten 

ouderwets beleid waar van bovenaf doel

stellingen worden bepaald. Dan is het ge

doemd te misluld<en. Het is dan niet in de 

ziel van de burgers verankerd. Er moet ook 

hier gekoerst worden op de eigen verant

woordelijkheid. En wanneer je de prioritei

ten van de burger bekijkt, is het milieu 

minder dringend. De wachtlijsten in de 

gezondheidszorg zijn dringender. De nei

ging om alles maar van bovenaf te be

palen, is te groot in deze: als mensen het 

niet zelf willen en kunnen, is het 'um

sonst'. 



WIJFFELS: Ik bepleit niet dat het milieubeleid 

vervolgens in de vorm wordt gegoten van 

paternalistische of dwingende overheids

maatregelen. 

Natuurlijk - dat past bij mijn uitgangspun

ten - moet worden aangesloten bij het be

wustzijn van mensen waarover ik eerder 

sprak. Maar de overheid moet mensen wel 

helpen en stimuleren. En dat dit ook echt 

werkt blijkt bijvoorbeeld uit het grote suc

ces van groene energie. Elke redenering 

begint bij de vraag: hoe zou de Schepper 

het bedoeld kunnen hebben? Wat is goed 

leven? Ook binnen het leefsysteem aarde. 

Herman Wijffels 

Dat is de kern van de notie rentmeester

schap. De mens is niet het centrum van de 

ting te leiden. 

HILLEN: Dat 'leiden' moet zeer zorgvuldig 

gebeuren. Het hangt wat mij betreft er 

sterk van af met welke middelen je dat wil 

gaan doen. De CDA-fractie wil van harte 

meewerken aan het milieubewustzijn. 

Maar niet door via regels en heffingen ook 

de uitkomst te bepalen. Je moet je realise

ren dat wij in de afgelopen acht jaar moes

ten werken met wisselende meerderheden. 

Als we radicale standpunten zouden heb

ben geformuleerd op milieugebied, dan 

waren we meegezogen met het overheids-

paternalisme van GroenLinks. Als Groen

Links met een wetsvoorstel was gekomen, 

schepping, maar we zijn onderdeel van het hadden wij er niet tegen kunnen zijn. Dat 

hele natuurlijke systeem. De notie van zou dan niemand begrepen hebben. Maar 

respect hoort daarbij. Als dat de kernge- wij wilden niet meegezogen worden in de 

dachte is, hoort daar leiderschap bij. paternaliserende keuzes van Groenlinks. 

Bestaande structuren van consumptie die Dat anti-paternalisme moet een leidend 

daar haaks op staan, zullen moeten veran- motief zijn op alle terreinen, ook op dat 

deren. En de overheid zal ook actie moet van milieu. Daar moeten we evenmin wil-

voeren om mensen bewust te maken en len dat we meegezogen worden in de fuik 

mensen moeten helpen om hen in die rich- van overheidsregulering als op andere ter-
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reinen. Ik word wel eens moe van dat geko

ketteer met GroenLinks. 

WI]FFELS: Ik constateer dat je alleen maar 

tactische overwegingen noemt waarom de 

CDA-fractie zo weinig heeft gedaan aan 

milieubeleid in de afgelopen acht jaar. 

HILLEN: Die waren zeker de afgelopen acht 

jaar niet onbelangrijk. 

WI]FFELS: Ik heb bij het maken van het ver

kiezingsprogramma geen deltaplan gezien 

voor de verbetering van het openbaar ver

voer. De nadruk ligt vooral sterk op het 

aanleggen van nieuwe wegen. Zo worden 

de problemen niet bij de bron aangepakt. 

HILLEN: Ja, maar van het aanleggen van 

wegen is de afgelopen jaren ook heel wei

nig terechtgekomen. Dat komt door de vele 

inspraakmogelijkheden en bureaucratie. 

Nederland is helemaal dichtgeregeld. Het 

duurt jaren voordat er een schop in de 

grond kan. En ondertussen loopt de frustra

tie van veel Nederlanders op die iedere dag 

in een stilstaande auto staan. 

De politiek moet met oplossingen komen. 

En in eerste instantie zouden dat meer 

wegen moeten zijn. Het onvermogen van 

de politiek om op dat gebied resultaten te 

laten zien, zou zo spoedig mogelijk moeten 

worden opgeheven. 

WI]FFELS: Dan zijn meer wegen toch niet uit

sluitend een oplossing. De kilometerhef

fing was ook een uitstekend instrument 

om het fileprobleem aan te pakken. Dat is 

door de fractie in samenwerking met de 

ANWB afgeschoten. 

HILLEN: En terecht! Ik vond en vind dat een 

volstrekt verkeerd instrument. Alleen het 

woord 'heffing' al schiet de meeste Neder

landers in het verkeerde keelgat. Ik blijf 

erbij dat in het milieubeleid vaak onge

loofWaardige instrumenten worden ge

bruikt. Het toppunt van cynisme de afgelo

pen jaren blijft de ecotax. Alle milieu-pater

nalisten waren en zijn voor, want het 

schijnt het milieu te helpen. En minister 

Zalm was voor, omdat hij de zekere 100% 

opbrengst kon gebruiken voor lastenver

lichting elders. Met andere woorden: er is 

geen gedragsverandering. Alleen maar een 

hogere energienota voor de huishoudens. 

Het CDA was in Paars-1 nog tegen, maar 

liep in Paars-2 ook braaf mee in de optocht 

om de ecotax verder te verhogen. Omdat 

ook wij mee wilden zingen in het progres

sieve koor van het milieu paternalisme. Of 

kijk naar het verplicht scheiden van afVal. 

De mensen doen hun best, er wordt van 

alles - en heel kostbaar - georganiseerd en 

dan lees je dat al het afVal uiteindelijk weer 

op een grote hoop gegooid wordt. Nee, het 

milieubeleid maakt de burger behoorlijk 

cynisch. Zo zal het milieubewustzijn van de 

burger nooit van de grond komen. 

WI]FFELS: Ik hoor weer heel veel tactisch

electorale overwegingen. Mij gaat het voor

alom de strategische invalshoek. En dan 

dien je te beginnen met de vraag: waartoe 

is het CDA op aarde? Het CDA heeft alleen 

betekenis als het zich kan ontwikkelen tot 

een vernieuwende kracht. Zo'n kracht kan 

het ontwikkelen als het CDA het 'respect 

voor het leven in al zijn verschijningsvor

men' tot centrale norm maakt. Die waarde 

is in de afgelopen twintig jaar onmisken

baar opgekomen in brede kringen buiten 



de politiek. Het is vaker in de geschiedenis 

zo geweest dat maatschappelijke vernieu

wingsbewegingen niet in de politiek begon

nen zijn, maar als maatschappelijke bewe

gingen. Dat is ook in de negentiende eeuw 

het geval geweest. Het CDA moet zich er 

dan van bewust worden dat de tijden veran

derd zijn. De oude sociaal-economische 

polariteit van links versus rechts - constitu

erend voor de tweede helft van de twintig

ste eeuw - is op het tweede plan gekomen: 

de tegenstelling van de verdelers van de 

welvaart (links) en de makers van de wel

vaart (rechts). 

Paars heeft die polariteit overwonnen. En 

daarmee was paars het bewijs dat die orde 

zichzelf overleefd heeft. Natuurlijk blijft 

die tegenstelling nog wel een rol spelen, 

maar ze is niet meer dominant. Er ontstaat 

een nieuwe vitale polariteit rondom de 

waarde 'respect voor het leven'. Het CDA 

moet een positie zien te verwerven op de 

nieuwe as. Van alle politieke partijen heeft 

alleen GroenLinks een duidelijke positie op 

de nieuwe as. Het is belangrijk dat het CDA 

nadrukkelijk kiest voor het respectvol om

gaan met alle vormen van leven. Daarbij 

gaat het niet alleen om standpunten inza

ke milieubeleid, maar ook bijvoorbeeld om 

de vraagstuld<en rondom de biotechnolo

gie. Ik zie dat - in het Wetenschappelijk 

Instituut - het denken vergevorderd is, 

maar dat denken is in de dragers en in de 

partij nog te weinig doorgedrongen. Het 

CDA moet zich ontwild<elen tot een maat

schappelijke vernieuwingsbeweging, niet 

tot een conservatieve partij. 

HILLEN: Je overschat Groenlinks. Dat is drijf

zand: een bont geheel van oud-communis-

ten, anarchisten, pacifisten, milieuactivis

ten en communitaristen. Bovendien moet 

een grote beweging als de christen-demo

cratie voldoende zelfbewustzijn hebben om 

voor zijn idealen niet te hoeven te schuilen 

bij de concurrentie. Mijn shirt is ook groen, 

maar niet links. Ik denk dat er zich een 

andere as aan het ontwikkelen is. Er ont

staat een grondpatroon voor de nieuwe 

eeuw, waarin liberalisme de voornaamste 

economische impuls en christen-democra

tie de voornaamste sociale impuls zullen 

vormen. De belangrijkste polen zijn die van 

de koopman en de dominee. Het liberalis

me heeft in de eerste revanchegolf op de 

verzorgingsstaat maatschappelijk prestige 

opgebouwd. Economisch werden en wor

den aansprekende resultaten geboekt. Maar 

de samenleving vertoont in immaterieel 

opzicht nog steeds enorme gaten, die zijn 

terug te voeren tot basiswaarden als respect 

en zorg voor elkaar en fatsoen. 

Daarvoor is een tweede revanchegolf nodig, 

en daarbij is de beurt aan het christendom 

en het conservatisme. Nu de periode van 

zwevende waarden zijn einde nadert, en de 

gaten in de samenleving, zoals onfatsoen, 

criminaliteit, disrespect, gebrek aan disci

pline en egocentrisme steeds dringender 

vragen om reparatie kan een verbond van 

christen-democratie en conservatisme een 

steeds geloofWaardiger antwoord geven. 

Vooral ook omdat beide, en dus zeer ver

wante benaderingen niet alleen waarden 

delen, maar ook in hun oplossingsrichtin

gen de eigen verantwoordelijkheid van het 

individu voor zijn of haar omgeving cen

traal stellen. Als de kleine bouwstenen niet 

op orde zijn, wordt het ook niets met het 

totale bouwwerk van de samenleving. 
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