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e paarsc partijcn zcnden 

naar elkaar, nog voor de 

kicze• gesproken heel t. 

-,teed-, duidelijker licfdes

.,ignakn en zijn zells hercid up vom

hJnd hun programma'-, aJn elkaar aan te 

pJssen. Volt er nog wei wal te kiczcn i-, 

cen tcrechte vraJg. Voor hct CDA 

vormt die verviJkking een goudcn kans. 

[en christe\ijke en principicle pilrtij kan 

juist nude zo gemiste lange tcrmijnvi

sie op de richting vJn onze sJmenle

ving uitstralcn en vcrtalcn 1n politicke 

keuze<,. Dat is de meerwaarde vJn de 

nieuwe christen-democratic. 

De JJntrekkingskracht van een pJrti) 

hesLJat uit ver<,chillcnde componenlcn. 

Voelen hcpaaldc grocpen, belangcn of 

regio's zich met de partij verwJnt~ Zijn 

de gezichtshepJicndc persnnen ilppel

lcrend en competent genocg~ Is het 

programmJ relevant voor de prohlemcn 

zoJis de kiczer die ervJarP Is er een 

Ionge tcrmijnvisie die perspectid hiedt~ 

Ln, zijn de verschillende elcmentcn 

mel clbar in harmonic en pa<.t de par

tijcultuur hij de bondschJp en de perso-

ncn! 

De vcrwijtcn dat de verkiezing-,pro

grJmma's zovecl op clkaar lijken, gol

den in iedcr geval niel voor hct CDA

programma 'SJmenlcven doe je niel 

aileen' Trouw sprak over "hct nohelste 

in de n1en<.;" en andere n1edia con<.;ta

tccrden dat hct CDA-programma het 

enige was Wilt de echte onderstroom in 

de samenlcving v<:rtolktc. Kritick was 

t:r ook. Het zou te links zi1n en daar

mee niet in hJrmonie met dJt andere 

elemenL de herkcnhaarheid nJJr de 

vcnvantc grocpcringcn en hclangcn 

Links programma? 
[chter, wat i'> er linb Jan ecn pro

gran1nla dat Z\vaar inzct op ver..,tcrking 

van de rechtsstaat en de hclottc van die 

tienduizend agenten wei uitgevoerd wil 

zicn~ Wilt is er links Jan het willen 

hecmdigen VJn het gednoghelcid. Jan 

de ei'> vJn inburgering van Jllochtoncn 

en aan de recivilisatic van de puhlicke 

ruimte' Wat is cr links JJn een pro

gramma dat zo kie-,t voor J-cspcct voor 

mensclijk Ieven. juist in de mecst 

kwctshJrc lases en dJt om mcer disci

pline en normen in hct ondcrwijs 

vraJgt' Voor ruimte voor cen kind

vriendelijk gezin<.- en familiebelcid~ 

Voor ccn p!JJt'> voor de oudcrcn in hct 

hart VJn de samenlcving en nict aan de 

rJnd ervJn~ 

De schaal van links-rcchts is hopelom 

achterhJald, zegt A bzioni, de voor

mJn van de communitari-,tische hcwe

ging in zijn laatste hock The JJfiP <joldcJ1 

rule' Hct politiekc en 111JJl'>chappelijke 

debJt zal de komendc jaren gJan over 

zakcn Jis de verhouding tu<;<,en individu 

en sJmcnlcving en de verhouding tus

sen vrijhcid en orde. Hct WJJrdendehat 

zou welecns het centrale thcmJ van de 

politick in de komende decennia kun

nen worden, zo voorspelde hct Duitse 
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hchhcn dit zo hroodnodigc idcologi

'>chc dchat gdruqrccrd. 

Herstel politiek visioen 
De goudcn kan'> voor de chri<;ten-dc

mocratic ligt in her hcr<;tc] van hct poli

ttekc visiocn. I )at is de vcrtaling van de 

hoop en de ang'>t van hcdcndaagsc 

mcmen, van hun succc<;<;en en tcleur

<;tc]lingcn en vooral ook van hun di

lemma\ en paradoxcn. Hct gaat in de 

politick om het upcncn van realistischc 

vcrgezichtcn en nict om hlikvernauwin

gcn tot de horizon van de volgendc 

vcrkiczingcn. Ecn lange tcrmijnvi<;ie. 

Hct durvcn stelkn van de vraag: wat i'> 

cr in onze cultuur ccht gaandc en hoc 

kan ik vanuit de politick daarop inwcr

kcn' Omdat hct politiekc dchat zich 

gcruimc tijd mocst conccntreren op 

vragcn van hcdreigingen van huitcn 

I Koude Oorlog) en hinnen (de omvor

ming van de vcrzorging<.sta<Jt) werd 

dczc vraag lange tijd niet gcsteld 

Hct gaat nu om vragcn naar de plaats 

van de mcnsclijkc pcrsoon die meer is 

dan ccn con'>ument of hela'>tingbetaler, 

0111 de vruag ot de ')dfllcnleving niet 

mccr is dan ccn zandhak van lossc indi

viducn en om de vraag ol de hlijvendc 

oricntatie op een aantal centrale waar

dcn nict vcrder moet gaan dan zcltver

wcrkelijking. De vraag of we kiczen 

voor de toekomst ot dat we on'> hlijven 

lixcrcn op hct hier en nu 

Politiek antwoord nodig 
C:hristcn-democratcn moctcn gcwcldig 

uitkijken om nict in cen snort mora

lismc tc vcrvallcn, zekcr nict in een 

land waar hct zovcel mi-;t en regent. 

,\1aar we kunnen niet om de analyse'> 

en ob<;crvaties van zovclen hccn, dat in 

de huidige trends gevaren zitten van 

dcsoricntcring, dchumanisering en des-
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integratic. Om die tcndensen te ondcr

kennen, tendcnsen die cchter ook ccn 

uitdag111g vormcn, is cen politick ant

woord nodig. Een politick antwoord 

waar de menscn in het voorbijc par om 

vroegen ten tijde van de moordcn op 

Kloppenburg en Tjoelkcr en de 

8cursfraudc. [en politick antwoord ook 

op de vragcn van al die jongc mcmen 

die klem rakcn tusscn carriere en hct 

hebben van cen normaal sociaal Ieven. 

De leemtc van lange termijnvisic'> in 

politick duidelijkc keuzes is mcrkbaar. 

Zo willen de paarse partijen hct vcilig

heidsprobkcm oplmsen met aileen 

maar 'meer blauw op straat'. Ook het 

CDA i'> een groot voorstander van 

mecr politie en fcrme rcchtshandha

ving, maar er is mccr nodig. Dat andere 

spoor hcet veiligheidsontwikkeling en 

dat moet gercali<;eerd wor-

den door dcgelijke morele 

toerusting en normstclling en 

samenlcvingsverbandcn en 

ccn lccfomgeving die mis

daad, gcwcld en vcrnieling 

voorkomt. De vcrschraling 

van hct onderwijs en de me

dia lijkt in financiecl en in 

morccl opzicht hewust gcto

lcrcerd, zo niet gcwild te 

worden, terwijl juist nu hcr

stcl van het aanzicn van on

derwijsgcvcnden, vcr<;terking 

van de identitcit van scholcn 

en kwaliteitsverbetering een 

absolute noodzaak zijn met 

hct oog op de tockomst. 

En wic de monel vol heeft 

over democratisering zou 

meer respect op moeten 

hrengen voor de positie van 

De versplintering 

van de samenleving 

vraagt een 

samenhangend 

antwoord van 

armoedebestrijding, 

integra tie, 

toelatingsbeleid van 

vreemdelingen en 

bestrijding van 

verschillende 

vormen van 

tweedeling. 

juist de omroepvercnigingen van bur

gers in het publiekc be.,tel De verkil

ling van de zorg, gecn tijd mccr voor 



een warm woord en lange wachtlij<>ten, 

zegt heel vee! over het achterliggend 

mensbeeld. De ver'>plintering van de 

samenleving vraagt een samenhangcnd 

antwoord van annocdebe<>trijding, intc

gratie, toclating<;beleid van vreemdclin

gen en bestrijding van verschillende 

vormen van twcedeling. 

Een lange termijnverbond 
Toen Tony 81air ecn visie ontwikkeldc 

op de toekomst van de Hrit<;e '>amenlc

ving stroomdcn vcle ticnduizcnden 

nieuwc leden toe naar zijn partij. Fen 

duidelijk signaal dat memen geen poli

ticke dc<;intcre<;<,e hcbben, maar zittcn 

te wachten op visie, op een lange tcr

mijnverbond, zoal<> E. Hir'>ch Hallin 

<;chred in het on lang'> vcrschenen bock 

Poldm}cesl. 

Er zijn nogal wat aanwijzingen dat ook 

in de Nederland<;c samenleving - met 

name in de generatie van vijtcntwintig

tot vcertigJarigen - gewacht wordt op 

een perspcctiel, op dat verbond. Dcze 

gcneratie staal voor geweldige kansen, 

maar ook tekorten, dilemma's 1 het zou 

wei eens zo kunnen zijn, dat JUi<>t de 

christen-democratic daar geweldige 

kanscn hecft. AI<> het CDA tcnminstc 

de moed hceft dat visioen in de ko

mendc jaren systcmatisch en conse

quent te vcrtalen. 

Het gaal om ruimte scheppcn voor het 

c.ombincren van wcrk en zorg, om ecn 

intcgraal veiligheidsbeleid, om kwaliteil 

en identiteit bij onderwij'> en media, om 

warmte en men<;e]ijkhcid in de zorg, 

om het bijeenhoudcn van een -,amenle

ving die iederecn in zijn of haar waarde 

laat. Fen CDA dat die visic in zijn poli

tick optreden tot uitdrukking brengt, 

vertaalt in tastbare maatregelen en 

daadwerkelijk kiest voor de instcllingen 

die de kwaliteit van de samenlcving 

vcrzekercn, kan voldoende nieuw pro

fie! en werfkracht krijgen Dat zal dui

delijk blijken tegcnovcr het al voor de 

verkiezingcn beoogde l'aars II dat zekcr 

geen 'gewoon' kabinet zal zijn, maar 

het juist zal Iaten aankomcn op con

frontaties op a! deze en andere terrci

ncn, die de christcn-democraten en 

haar achterban zo dicrbaar zijn. 

Dat zal cvenzeer blijken uit die cigen 

herkenbare bijdrage al-, hct CDA weer 

mee regeert. 
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