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N
ee, niet de plotseling op

ge<,token economische te

genwind biedt aan de 

ch risten-democrati'>chc 

oppositie gouden bnsen en ook nicl de 

onverwacht snclle bevestiging dat Kok 

II cen vechtkahinct zal worden. Een 

tus<,cntijdse val van deze regering. 

waarovcr breed gespcculeerd wordt, 

houdt voor het CDA zelfs aanzienlijke 

risico's in. 1ljdens de vcrkiezingscam

pagnc hebhcn we a! gezicn, dat hct 

paars lukte om de grotc eensgczindhcid 

even tc verbergen en in te ruilen voor 

ccn toneclspel van legenstellingcn; en 

zclh; toen leek het era! op. dat het po

liticke debat in Nederland beperkt zou 

worden tot de drie coalitiepartijen llij 

een ontijdig opbrekcn van dit kabinct is 

de bns niet dcnkheeldig, dat het poli

tieke dispuut geheel gemonopoliseerd 

wordt door de elkaar onlrouw gewor

den cluhs en het electoraat wordt voor

gesteld hinnen die ruziemakers te kic· 

zen voor gelijk of ongelijk Natuurlijk. 

dat is unfair, maar we hebben intu<,scn 

wei gelecrd dat klagen over de ontwik

keling van het NOS-journaal tot rcge 

ring<,zender en spreekbuis van paar-, en 

het gchrck aan tegenwicht hij andere 

media loch nict helpt. 

Nee, de kansen voor hct CDA liggcn 

op ccn andcr gehicd. Het zomernum

mer van Christen Democratische Vcr

kenningcn over de nedcrlaag en de hcr

po'>itionering van de chri'>tcn-demo

cratie was boeiend. ver<,cheiden. maar 

maakte nog geen duidelijkc keuzes. Dat 

was ook niet de bcdoeling van dczc 

waardevollc inventarisatic van opinies 

en reflectie'>. 

Wie de rode draad probeert tc vindcn 

in aldie hijdragcn. '>tuit cigenlitk niet in 

de eerste plaats op hct fcnomeen van 

de dreigcnde marginalisatie van het 

CDA, maar van de politick in hct algc

mccn. Het verdwijnen van de grote ex

ternc bedreigingen. het vervlakkcn van 

de idealcn, de perspectieven in andere 

<,ectoren, en vooral de kloof tussen wat 

als uitdaging of lcvensprobleem wordt 

gezien aan de ene kant en het oppak

kend en oplossend vermogen van de 

politick aan de andere kant, Iaten we 

zeggcn Politikuerdrosse11hcit. dat i'> wat cr 

ccht '>pcclt. 

Hct CDA heeft geleerd - en dat is de 

bittcre les van 6 mei - dat hct antwoord 

daarop nict aileen in woorden hcstaat, 

niet aileen in analyses en niel aileen, 

zoals dr. A Klink schrijft. in contmu·en 

van een alternaticve agenda. 

In 'Nieuwc wegen, vaste waardcn' bad

den we hct hestc politickc document 

van de laatse decennia; in 'Samcnlevcn 

doc je niet aileen' hadden we nict aileen 

hct erkendc hest ge<,chreven partijpro

gramma, maar ook hct mee<,t visionairc. 

Wat ging cr dan mis, en is dat clllher

stelhaarc Beslotcn in de loop der din

gen. omdat we de bewcging van de 20c 

ecuw warcn en met het oplo<,<,en van de 

sociale kwe<,tie, de totstandkoming van 

de lurope<,c cenwording en de afwcn

teling van de communistische hcdrei-



ging aile-, hcreikt is, waar we eigcnlijk 

voor stondcnJ Andere hcwegingen, of 

die zich de dcrde wcg noemcn - zclden 

is er een zo wcinig tantasievollaheluit

gcvondcn, of hcter gczcgd uit de oudc 

doos gehaald - ot het lihcralismc krij

gen de kamen in de volgendc eeuw, gc

<,ccularisecrd als die zal zijn, g6ndivi

dualisccrd en geglohalisccrd. Zekcr als 

de tcgcnstandcrs van welecr ook nog 

ccns cnthou-,iastc NAVO-aanhanger-; 

zijn geworden, voorstanders van het 

poldermodcl en cigcn huizenhezit, en 

zelts zich up ecn laat moment sterk ma

kcn voor de herinvoering van de ze

dcnpolitie 

Wat ging cr mis up 6 meic Ln is dat 

hcrstclhaarc ZckcL cr ging van a lies mis 

op organisatorisch gchied, znals het ci

gcn vcr-,\ag ('Nieuwe wcgcn in aanleg') 

van de CZltnpagnc-uitvocring lict zien, 

maar dat is geen antwoord up de vraag 

ot cr wcrkclijk nog kanscn zijn voor 

ccn nieuwe doorhraak. 

Er wordt in het zomcrnummer van dit 

hlad ccn groot aantal ~uggcstiC') ge

daan. 1\bar aileen als we die atzetten 

tegen de algemene Politikumlrossmheit 

Kunncn die hij elkaar het antwoord ge

ven or de tockomst van de chri-,tcn-de

mocratie. Dat antwoord gaat daarom 

ook vee\ vcrder dan analyse<, van onze 

cultuur ol contouren van een politiek 

antwoord. Aileen ecn integrale strate

gic, die inderdaad ook de organisatie, 

de per<,oncn, het politieke handwerk 

onwal naast die culturele analyse en die 

contouren kan het CDA tcrughrengen. 

Volgens mij gaat het daarhij om cen 

vijhal elementen van een -,amenhan

gende en diep ingrijpendc oppositie

strategie Daarhij moeten <,oms pijnlijke 

keuze<, gemaakt worden en is het motto 

hovenal: aileen hct he<,te en de he<;te is 

gocd gcnocg. 

(JlV 'I IO'IH 

Van wie is het CDA? De 
kiezers 
Het eerste antwoord dat hct CDA moet 

geven, is dat het zich hekend moet ma

ken bij hepaalde groepen in de samenle

ving. Uit het zomernummer (Eilander, 

Fennema) komt een eerste antwoord. Er 

ts ecn grote groep burger<;, die bezig is 

met de vraag van "er is mecr": de burger 

is meer dan belastinghetaler of consu

mcnt, de samenlcving is meer dan een 

zandhak van individuen, menscn Ieven 

voor meer dan aileen maar geld verdie

nen en het gaat in het Ieven en in de sa

mcnleving om mecr dan het hier en nu. 

We kunncn het aanzienlijk gedcelte van 

de Nedcrlandse bevolking dat zoekt 

naar of bevattelijk is voor een politick 

van "cr is meer" allerhande etiketten ge

vcn, van post-modernisten tot cul

tuurchristenen, maar duidelijk is dat ecn 

heweging die durtt uit te stralen gevoel 

te hehhen voor de centrale dilemma's 

van jonge en oude mensen, respons zal 

krijgen. Dat bleek uit het rapport 'De 

verzwcgen keuze van Nederland', waar 

recht doen aan emancipatie en zclfver

werkelijking uitgangspunt was, maar 

waar naar cnmhinatiemogelijkhedcn 

werd gezocht van het nemen van ver

antwoordelijkheid voor ecn ander, jui'it 

or momenten dat die ander zorg en 

aandacht en toerusting behocft. Dat zal 

onk hlijken in de verdere uitwerking 

van het dezer dagen ver'ichenen oude

renrapport 'Respect', waar zo'n ander di

lemma wordt bchandeld: hoe de econo

misch niet mecr productievc burger 

mede-burger te Iaten blijven, in ge

meenschappen en in waardering. Dat 

moet ook blijken uit dat andere zich op

dringende dilemma: hoe werk, prestatie, 

welvaart - ja zeker- te comhinercn met 

gemeenschappelijke momenten van 

rust, van ontspanning, van ontmoeting, 

en voor wie wil van hezinning. Noem 
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het de reactie op de 24-uurseconomie; 

noem het de inzet voor de gezamenlijke 

rustdag, noem het de keuze tussen opti

male arbeidsinzet, dus dcling van arbeid 

en zorg, of maximale arbeidsinzet: ie

dereen fulltime aan het werk, juist in de 

jaren, dat tijd nodig is voor opvoeding 

en zorg. En natuurlijk willen burgers 

quizzcn en shows zien, maar velen willen 

ook de keuzemogelijkheid hebben om 

af te stemmen op CNN of om culturele 

produkties te bekijken. 

Die kcuze voor burgers die niet de kan

sen en gaven van onze tijd afwijzen, 

maar wei een aantal trend., en automa

tismen, is geen identificatie met losers. 

Het CDA moet een partij zijn van zelf

bewuste mensen. 

lntussen hoeft de opening naar deze 

life-stylcgroep - vooruit dan maar -

geen afscheid te betekenen van be

roepsgroepen, inkomenscategoriecn en 

leeftijdsegmenten, waarvoor het CDA 

aantrckkelijk kan zijn, en geweest is. 

Dat kan gemakkelijk samenvallen. Ce

zinnen met kinderen, spaarzame, hard

werkende mensen met een eigen huis, 

dig zelfredzame grachtengordel 

Een herstel van de band met doelgroe

pen, dat is de eer<>te opdracht. Doel

groepen, die weer moeten voelen dat 

het CDA van hen is. Nu het om moci

lijker benoembarc groepen gaat en nu 

de verzuiling voorbij is, zijn daar bin

nen de partijorganisatie wei bepaalde 

voorzieningen en actieprogramma's 

voor nodig. En vooral herkenbaarhcid 

in de vorm van telkens een naam en 

cen gezicht. Zo kan het CDA weer zijn 

constituerend karakter terug krijgen: 

cen brede volkspartij. 

De thema's 
Van wie ecn partij is, wordt ook in 

sterke mate bepaald door de thema's 

waarop zo'n partij zich profileert. 

Sommigen hebben wei eens een tegen

stclling willen construeren tuS<>en een 

doelgroepenbeleid en een themabeleid. 

Zeker: het i'> voor een principiele partij 

niet verantwoord om de thema's aileen 

door de directe belangen van de "eigen" 

doelgroepen te Iaten bepalen - denk 

aan ontwikkelingssamenwerking - maar 

dat wil niet zeggen, dat burgers in het algemeen 

die eerst zichzelf ver

antwoordelijk weten voor 
Het CDA moet een die thema's niet in '>terke 

hun bestaan, daar is niets 
partij zijn van 

mate het product kunnen 

zijn, ook in de toonzet

ting, van het contact en de mis mee. Het CDA hecft zelfbewuste mensen. 
van nature een boodschap 

voor de grote MKB-sector, van inko

mensbelcid tot zclfregulering, en inder

daad tot een bepcrking van de 24-uurs

economie. Het CDA heeft een verhaal 

voor ouderen en het CDA was bij uit

stek een partij waarbij het onderwijsbe

lcid in goede handen was. En bij "ems 

soort mensen" om Jan de Koning te ci

teren, hoort dat wij geen armoede op 

straat dulden, of in Afrika. J\1aar dat wil 

nog niet zeggen, dat wij een beweging 

van zieligaards en stumpers zijn, ook al 

zijn we niet de beweging van de voile-

signalen tus.,en de partij en 

haar kiezers (niet noodzakelijkerwijze 

hetzelfde als haar kader). 

In het zomernummer is een aantal sug

gesties gedaan. Het gaat om keuzcs. 

lk zou voor deze oppositiepcriode de 

keuze van een vijftal thema's ter discus

sie willcn stellcn, juist ook in relatie 

met die uitbraak naar de groep van "er 

is rncer". 

a) Hers tel uan de zclfheschikktng 

Polittkuerdrossenheil hecft allcs te maken 

met anonimiteit, bureaucratie, groot-



schaligheid, burger<> hebben geen 

naam en geen gezicht, maar wei een 

nummer - en van de andere kant een 

ovennoed van de politick om maat

schappelijke processcn te willen sturen 

met wctgeving en gedctailleerde uit

vocringsrcgeling. lngrijpen in de wijze, 

waarop burgers, ondernemers, groepen 

van ondernemers op zich legitiemc 

doeleindcn moeten bereikcn, de intro

ductic van de cfhcicncy-norm in een 

zeer vercngde zin en de combinatie 

daarvan met grootschaligheid in bc

stuur en algemcne voorzieningen, het 

zijn de verkeerdc antwoorden in ecn 

tijd die vraagt om tegcnreactics van ci

gen verantwoordclijkheid, hcrkenbaar

heid, mensclijkc maat. En daarorn rnoct 

de christen-democratic dat andere ant

woord ook uitwcrken, niet dat ant

\voord van dcregulcring, n1aar van zclf

regulcring, die ook vraagt om goed 

lunctioncrendc verhanden van onder

ncmers, zoals die in een aantal publiek

rcchtclijkc organcn gestaltc hebben ge

krcgcn, dat hcwijs dat b!J algerncne 

voorzicningcn, zoals onderwijs en 

zorg, niet de schaalmaar de bctrokkcn

hcid van burger<, voor echtc kwaliteit 

zorgt; dat bij hct openbaar bcstuur niet 

hct gctal van de bcstuurdcn en de om

vang van het territoir uitgangspunt 

moet zijn, maar dat voor draagvlak en 

wissclwerking doorslaggcvend is, dat 

de bcstuurlijke ccnheid zovecl mogclijk 

ccn algclcide is van cen als zodanig er

varcn menselijkc gcmcemchap. Daar

om verzct tegcn grootscha\igc herinde

lingcn en annexatics, en daarorn is hct 

ook zo nodig, dat we -,ncl uitvoering 

gaan geven aan dat voorstel uit het laat

stc verkiczingsprograrnma om waar in 

hct verlcden grote gemeentelijke cong

lorncratics zijn ontstaan, de nog le

vcndc kernen daarbinnen ccn wcttelijk 

vcrankcrde vorrn van zeggenschap te 

CJ)V 'J. Ill 'IH 

geven. Daarorn systcrnatisch de orngc

keerdc bcwijslast vragcn bij processen 

van schaalvergroting. En dan nog die 

andere, die nieuwe frontlinie zelfbe

schikking is ook in het geding, als corn

rnerciclc belangen keuzemogelijkheden 

zo sterk gaan inperkcn, zoals op het 

Arnsterdarnse kabelnct gebeurde of bij 

de reductie van de eigen zeggenschap 

van burgers in rnedialand in het alge-

rneen. 

Mensen van objecten weer burgers Ia

ten zijn. De brug naar dat echte repu

blikeime burgerschap loopt vandaag 

via hct subsidiaritcitsprincipe, niet via 

de staatsvorrn. 

b) Veiliq!Jcid als hct nieuwe ideaal 

Onveilighcid gaat veel verder dan de 

kans slachtotfer te worden van kleine 

crirninaliteit. En de crirninaliteitsbestrij

ding gaat vee! verder dan repressie. 

Tegenover onveilighcid staat zekerheid, 

heschcrrning, garantie, vcrtrouwen en 

als het C:DA het veiligheidstherna op 

zijn rnanier op de agenda wil zetten, 

dan gaat dat van het teruggeven aan de 

burgers van een fat<,oenlijke - in rnecr

dere opzichten - openhare ruirnte tot 

de kwalitcit van bijvoorbeeld voedings

producten en mcdicijnen. 

En een integraal veilighcidsbeleid kan 

niet om de centrale vraag heen in onzc 

pluriforrne sarnenleving, hoe er ecn gc

zamenlijk gedeeld en aan de individu

elc willekeur onttrokken waardcnpa

troon geldend gehouden kan worden 

en innerlijk doorleefd ook bij kornende 

generaties. Van een nieuw evcnwicht 

tusscn sociale controle en individuele 

autonornie via identificatiemogelijkhe

den van randgroepen met de mainstream 

van onze samenleving tot de plaats van 

instellingen van waardcnoverdracht en 

cornrnunicatie en het aanspreken van 

ouders op hun verantwoordelijkheid 
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kan dat integrale beleid worden vorm

gegeven. We zullen daarbij op lellc 

weerstand stuiten, zoal., de demagogi

sche vertekcning van de tienjarigcn

maatregel bewees (we zetten ook geen 

vijftienjarigcn achtcr slot en grendcil), 

maar het raakt dan de kern van de 

vraag, hoc hoog de prijs is van d1e 

combinatie van ovcrindividualisering, 

commercialisering en hedonismc. Wat 

kan ecn ovcrheidshcleid bijdragen zon

der dat verworvenhcden van autono

mic, zclfontplooiing en emancipatie in 

de waagschaal komenJ 

Fen bceindigcn van de gedoogcultuur 

is een eerste antwoord. 

Ln uiteraard gaat her ook om een 

krachtige aanpak van de georgani

secrde en internationale criminaliteit. 

Onlosmakelijk is aan het veiligheidsbe

grip ook hevciliging van niet aileen 

gocderen verbonden, maar zeker ook 

van het menselijk Ieven, in aile stadia. 

c) De hPaliteit 1'1111 de m,wtschilJlrelijke Poor

zief1i11!}CI1 

Verstecgh hccft in hct zomernummer 

terecht gewezen op de grote hchoeftc 

die er is aan constante kwaliteitsbewa

king van zaken als zorg en ondcrwijs. 

Kwaliteitshewaking in de zin van toe

gankeliJkheid, hoogwaardigheid en als 

ontmoctingsplaats tussen burgers, die 

met hun uitccnlopende achtcrgrond el

kaar in de normalc samenleving niet 

mecr treffen Kwaliteit in onderwijs

voorzieningen al., brug naar wcrk, inkn

men en participatie, maar ook in de zin 

van toerusting van cultuur, traditie, 

waarden, levensbeschouwing. 

We dachten een tijdlang te kunnen 

ontsnappen aan de Amerikaanse para

dox: een hogc welvaart. die gepaard 

ging met verpaupering in een aantal 

maatschappelijke sectoren. We wetcn 

nu van de wachtlijsten in de zorg en de 

vacatures in hct ondcrwij'>, dat ook wij 

nieuwe formulcs moeten ontwikkelcn 

en onll nicuwe inspanningcn n1octen 

getroosten om juist in tijdcn van wel

vaart de niet-marktsector enigszins ge

lijke tred te Iaten houden met bijvoor

hecld de salarisontwikkeling elders. 

Om maar niet te spreken van het afhan

kelijk stellen van investcringen in de 

zorgsector van de ontwikkeling van de 

encrgieprijzcn. 

Het CDA hecft in de verkiczingsstrijd 

het zwaar te verduren gehad dnordat 

het kwaliteit in deze sectoren stelde 

boven algemcne lastcnverlichting. Het 

zou nict verwnnderlijk zijn hij de ko

mcnde loonontwikkeling, dat het kabi

net-Knk lluitkomt op lastenverzwaring 

znnder wczenlijkc afbouw van wacht

lijsten en/of een verdere leegloop van 

het hestand van onderwijsgevendcn. 

Hct C:[)A client inderdaad de beweging 

te zijn, die dan een concreet verhaal 

hedt voor een alternatief beleid dat die 

kwaliteit garandeert 

d) Cczi11 e11 Sil111eiiiwiiuJ 

Het gezinsthema is aangeslagcn Het is 

de truttigheid vonrbij en het zal op de 

agenda van de burgers blijvcn Want 

die centrale vraag blijft hoe kan een 

overheid in onze cultuur bevorderen. 

dat mensen langdurig verantwoorde

lijkheid voor elkaar nemen en hnuden. 

Dan gaat het om hnancii'le zaken: de 

fiscale en inkomenspositie van gezin

nen, zcker met opgroeiendc kindcren, 

dan gaat het om opvoedingsondcrsteu

ning, n1aar ook 0111 zorg n1ogclijk tc 

blijven houden tusscn partners, tu-,sen 

ouders en kinderen, en omgekeerd. Hct 

gaat om ecn andcr levensloopperspec

tid dat niet alb, zet op die overbelaste 

periode tusscn dcrtig en vijftig, hct gaat 

vooral. zoals ex-premier Lubbers in d1t 

blad indiceerdc om die nicuwc kcuzc 



voor onze samenlcving: maximale ol 

optimale arbeidsparticipatie. Hct gaat 

crom, zoals hct recente rapport van het 

WI 'Respect' uitwcrkte, de ouderen 

midden in de samenlcving te houdcn, 

ict<; dat aileen mogelijk is in die herver

bvcling algemecn heleid, prolcssionclc 

zorg, vrijwilliger<,wcrk en mantclzorg. 

Maar hct gaat ook om zaken als de 

zondagsrmt, of bcter gczegd in hct al

gcmeen om gezamenlijkc, gedeelde 

momcnten van rust, ontspanning, con

tactcn en - vnor wie wil - hczinning en 

kerkgang. Ecn kenmcrkcnde verwor

venheid van onze samcnleving, de eeu

wen door, die in dcze kabinctsperiodc 

ter discmsie staat. 

Door hct gezinsthema ict'i breder te 

ploegen in dcze zin komt ook de waar

de van het vriJwilligerswcrk, voor oud 

en jong - dcnk aan sport als integratie

instrument - tot zijn recht. 

c) A let /Jet ooi} oj1 de tocko111SI 

Hct CDA hereikte zijn grootste resulta

tcn, toen het onder Lubbers weer per

<;pecticf hood voor de toekomsl, de ge

nezing van the /)111ch discmc ter hand 

nam of zip1 verantwoordelijkheid voor 

een krachtig, en misschien heslissend, 

antwoord op de nieuwe wapendrciging 

van de Sovjct Unie nam. 

llcslistheid en moed tcgen de helangen, 

cmotics en ook goed hcdoeldc intcnties 

van de dag. Omdat die een langcrc-ter

mijnagcnda hlokkeerdcn ol verduister

den. 

Moed hedcn ten dage, tegen de opvat

tingcn van ccn mccrderhcid in, hete

kent systcmatisch en gedisciplineerd de 

prijs van maatregelcn, die nu vcrlcide

lijk zijn, tcgen hct Iicht van de toc

komst houden. En dan gaat hct om vee! 

mecr dan de AOW. Hoc kunncn die 

cerdcr genocmde maatschappelijkc 

voorzieningen bctaalbaar hlijven als zij, 

(I)V <J/IO'JK 

na de pen'iionering van de hahyboomm 

door een slinkcnd aantal acticven gc

dragcn mocten worden? Hoe gaat het 

met de overhcidsschuld in ccn teruglo

pcnde economic? Maar het gaat ook 

over andere zaken: hoe vcrantwoord is 

de inkrimping van een defensie-appa

raat in een toenemcnd chaotiserende 

wercld? En hoe toekomstgericht zijn de 

hezuinigingen op ontwikkelingshulp, 

waar het enige afdoendc antwoord te

genover de stroom economische vluch

telingen hct bieden van perspecticven 

in eigen land isJ 

Maar vooral gaat het om een econo

misch en technologisch belcid, dat zo

wel de concurrentiekracht als de duur

zaamheid van de Nedcrland'ic econo

mic ook over tien, twintig jaar garan

deert in cen globaliserende samenle

ving, waarin wij moeten oproeicn tegen 

lagere lonen, langere wcrktijden en sncl 

toenemendc technologische expertise 

elders. Fn dat zonder mee te hoeven 

doen aan de rat race van verslechterende 

sociale voorzieningcn of ecologische 

belastingen. Dus ook ecn duidclijk ei

gen beleid ter aanzien van zakcn als in

formatietechnologie en de inzet van 

technologic ten gunstc van duurzaam

heid. 

Het gaat tot slot, in navolging van 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' om een 

perspectidverandering van het begrip 

economische groei van kwantitaticf 

naar kwalitatief. "Its the economy, st11j>1d" 

zeiden sommigen, die het rccente ver

kiezingsprogramma te soft vonden. 

Wic het goed gelczen had, wist dat dat 

aan de tckst gccn recht deed, maar mis

schien wei aan sommigc hegelcidende 

tonen. 

Hct CDA moet uitstralcn dat bij ons de 

economic in gocde handen is, in vcr

antwoorde handen, juist op langere ter

mijn 
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Dries lag 
llij de themavoering zijn nog twee or

merkingen te maken: 

Het gaat om cen drieslag: prohlcem

stelling, concrete, vooral concrete or

lossingen en telkens een 

Alleen or deze manicr hcbben wij ecn 

vcrweer tegen de umtra-<;trategie van 

raars, waarhij in de atgeloren jaren 

keer or kecr onze thema's wcrden over

genomen, vcrhaal doodgeknuffeld en 

ontkracht. Hoe wclluidcnd, en hoc in-

houdsloos, waren de war
maatregel, die symbool 

kan <aaan voor de priori

teit, die het CDA geeft 

Paars mag niet me woorden over het ge

zin. Als Lubbers in de 
wegkomen met de laatste Troonrede het door 

ons opgevoerde thema van 

cohcsie in de samenleving 

zo dikwijls had Iaten uit-

aan het thema. Het voor- woorden zonder de 
stel van een gezinsminister 

was zo'n symhool, zo'n daden. 
icoon, de uitwerkingen in 

het rapport 'De verzwegen keuze van 

Nederland' vormden de samenhan

gende concrete voorstellen; de thema

keuze verwoordde ten princirale pro

bleem en dilemma van vele jongcre en 

oudere Nederlanders. 

Als Wiegel het verval van normen en 

waardcn aan de orde stelt en dat laat 

uitmonden in het voorstel dat de kinde

ren op school weer "U" tegen de lcraar 

moeten zeggen, wordt daarmee opeens 

belang van thema en van samcnhan

gend beleid duidelijk 

Het tweede is de rcrsonificering van de 

centrale thema's. Ieder thema verdicnt 

zijn eerstc woordvoerder, die met steun 

van vele deskundigen, indicn nodig, in 

de komcnde jaren hct belang van het 

onderwerr verpersoonlijkt. In de he

dcndaagse democratie kan dat niet ai

leen mccr door de zaken te herhalen, 

maar de enig juiste toonzetting is de 

verwoording van dat thema, zoals het 

als dilemma beleefd wordt door de kie

zcrs. Aileen wie zijn oren goed tc lui

steren lcgt bij jonge mensen kan als hij 

het thema "gezin" or de agenda wil 

houden dat doen vanuit de specilieke 

belevingswcreld van een nieuwe gene

ratic, en dat geldt evenzeer voor de an

dere thema's. 

spreken, zou hij ongetwij

feld in de redactionelc commentaren 

van klefferigheid zijn beschuldigd Men 

mag niet wegkomen met de woorden 

zonder de daden. Over de ontmaske

ringsopdracht in het volgende nummer 

A'lr. JJAi\1. van Cetmifl, directeut· lhW het 

Wetenschaflflclijk lnstittwt voor hct C/);\ 
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