
Met het verkiezingsprogramma 'Samen Ieven doe je niet aileen' is 

hoog ingezet. Oat heeft ook erkenning gevonden in de eerste 

reacties. Het programma is een keuze voor de kwaliteit van de 

samenleving. Die samenleving is prominent tot focus van de 

nieuwe christen-democratie gemaakt. Oat is een waagstuk, omdat 

het gemakkelijk op dwaalwegen kan brengen. 

S 
cdcrt ~ mei I 'J'J-1 <,cdnt her 

F'>'>enhurgh-ovcrlcg.' wordt aan 

d1c agenda gc\vcrkt: hcz111ning, 

uit-;trallllg, hcr'>lcl van vertrou

\vcn, tcrugkccr. 

i)ocumcnten zip1 ma<1r cen dec! van 

die agcndJ, lllZtar \Vel ccn 

noodzakelijke voorw<Jardc. 

Het Strategi<,ch lleraad. 

het rapport '1'-:icuwc wc

gcn va-..tc \VtliJrdcn' ziJll 

ondcrdeel van die agenda. 

Voor de lezer-; van de 

kolommen va11 dit hlad 

zullen de keuze-; nu. en 

voor<1l de opzet va11 het 

111CUWC vcrkiczJng<..,prc)-

gran1n1a 'SJnlcn Ieven doc 

on1 ccn .... an1cnht1ngcndc nlaar-..chaprii

vi-.;ic en daarop gcba...,ccrdc concrete 

keuze-; uit te zcttcn. In de opzct van 

ecn zckcrc uit<;traling lijken <llltcur-; en 

nil't tc vcrgctcn vorn1gcvcr..., wei gc

,Jaagcl. maar i'> dat ook voldocndc voor 

hcr-;tcl van hct vcrtrouwen 

in de chri<,tc11 democratic 

a!..., ccn gcztJghchhcndc 

politickc -;troming, waarin 

vclcn zich hcrkennen. ook 

in hct gcljrhani'iccrdc. gc

<,euliari<,eerdc en ge.indi

viduali-;ccrde Nederland~ 

I let Weten<,chappclijk ln

-;tituut voor het (:J)A hecft 

de laat<,te prcn -;teed, 

gei1verd voor die andere 

IC niet aileen' nict al'> ecn A1r. JJAJ\-1. t)(l/1 c;fll1ll/J aanpak ccr'>t waarncmcn, 

totalc vcrra-,-.ing kon1cn 

1\lct hct vcrkiczing-,progrJilllllJ i..., hoog 

ingczct, en dat hcclt crkcnning gcvon

dcn 1n de cer<;te reck-; reactle'> .• ~let 

nan1c tcgcnovcr de vlakkc progranllna\ 

waarmee de andere partiJcn zich pre

'-.cntcrcn j.., waardcring gckon1cn, vee! 

waardcring voor onzc pogingcn althan'-; 
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dan pa'i toct'icn aan onzc uitgang...,pun

tcn, dan zo nodig ee11 altern<Jtid lormu

lcrcn en dan een da<1rop gcricht pro

gramma lormulcren. De vcrtaling van 

die methode in ccn programma wa-; om 

mccrdere redcnen amhitieu-;_ 

De klci11<;le van de prohlcmcn wa'> nog 

de daarmee '>amcnhangendc opzet: 
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gccn dcpartemcntalc indeling en du-, 

ook geen hood-,chappenlij'>ljc van wen

<,en en wcn'>jC'>. l\1aar met een e<,<,ay 

aileen kom jc niet ver, nee, dat kan let

tcrlijk zelfverraad worden, zoals de on

hanteerhaarhcid van het vorig- essay

i-,ti...,chc- vcrkiczing~o,rrogronlnla van de 

PvdA in de kabinet-,tormatie van I CJCJ-+ 

heel t hewezen. Fn daarom die keuze 

voor Deel I, cen politick manikst, m<:t 

die poging tot cen <,amenhangende 

maatschappijvisic met markerendc con

crete politteke keuzc<,, en Deel II als 

ccn \vcrkprogran1n1a voor partij en gc

kozcnen. 

Len andcr prohlccm was de vcrwerving 

van de expertise, die nodig is om dat 

andere programma te -;chrijven.. De 

helpende hand van goed gc.fntormecrde 

hcwindslicden ontbrak deze kcer. de 

per delinitic vcrschraaldc intormatie

stroom naar een oppo<;ttiepartij was een 

handicap. t\1aar dat hlcck cen /,/r~lliu} in 

dist]ulsc. De hereidhctd van tientallen ex

perts on1 hun kenni-, e11 visic tcr he

schikking te stellcn wa<, niet aileen 

groot: hct hlijkt ook, dat het werken 

aan ccn nicuwc politickc visic voor 

vclcn een doorslaggcvend en niet vcr

vanghaar motid t<, voor politiekc par

ticipatte tn ook de procedure van 

intcnsievc communicatie met allcrlei 

maabchappelijkc organisaties en in<,tcl

lingen plaat-;te het CDA weer terug 

daar waar het hoort te zijn: in het hart 

van die <..,dllH.::nlcving. 

t\1oeilijker wa<, de pmitionering van het 

programma tcgenover niet aileen hct 

zonnigc cconon1i~chc kiln1aat, n1aar 

ook nog tcgcnovcr ccn rcgcring, die al

than'> op sociaal-economisch tcrrein 

steed-, mecr at<,tand nam van de cigcn 

part!Jprogramma's en <,teed-, mcer cen 

IIJn inzette. die voor ons hcrkenhaar 

wa<,_ Van 'poldermodel' tot la<,tcnver

lichting ( althan-, op nationaal niveaul 

tot vcrmindcring overheidstekort. De 

vcrlcidlllg wa-; in dat Iicht groot om 

dan maar wat obligaah over de sociaal

economi-,chc ontwikkelingen tc zeg

gcn Maar twf,fcm ohlltjc: al-; wij cen ge

waardeerde boodschap hadden in 

slcchte tijden, dan hebhen we cr zekcr 

ccn in de rcluticl gun .... tigc onl..,tandig

heden, van doorgaande he'>lrijding van 

de harde kern van armoede en werk

loosheid tot het- vee I mecr dan nu ge

beurt - benutten van de actucle gun

<,ttge mogcli)khcden tot het lcggcn van 

ecn nieuw lundament ondet· onze eco

nomic. Het gaat goed met Nederland, 

maar hoc gaat het met de Ncderlander. 

nu en over t\vintig Jaar"1 

Ln tot slot wa'> cr de wil een programma 

te schrijvcn niet door de bril van de po

liticu<,, wetgcver ot hestuut·der. maar 

vanuit de helcvingswereld van de bur

ger zc\1 l)u~ cc-n progran1n1a n1ct 

geschreven vanuit het eptcentrum 

llinncnhol. maar vanuit de vrage11, de 

vcrwachtingcn, de crvaringcn van bur

ger<, ten aanzien van overhcid-,handc

lcn. Die intentie in de praktijk en systc

mati-,ch waar tc make11, hlcek ecn te 

ambiticuze doclstelling voor het mo

ment. maar her bracht degcncn, die 

met de teksten gewor<,tcld hebben zeit 

wei het beset bij, lwezcer wij in om po

litieke taalgebruik gcwend zip1 geraakt 

tegcn de burgers aan tc -,chrijven. te 

n10raliseren. wensbeelden te schildcrcn 

ook, en hoc nodig, maar hoc moeilijk 

ccn grondigc ...,tijlvcrnicuwing van de 

politieke taal i'> 

Dwaalwegen 
Hct programma 'Samcn Ieven doc jc 

niet aileen' is ecn keuze voor de kwali

tcit van de 'ianlcn!cving. 

Die -;amcnleving is. wcliswaar in navol

ging van 'Nicuwc wcgcn, va'itc WJJr-
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den', maar hin vee\ prominentn, tot 

locu<.., gcn1aakt van de nicu\vc chri".tcn 

denwcrat1e \)at i'- we ZIJ!l er on' he~ 

wu-.t van - ccn \VLLag-,tuk. Fen waag

<;tuk. omdat hct om gemakke\ijk op 

dwaalwcgcn kan hrcngcn 

Wie cohc,ic in de <;amcnkving. hct ci~ 

gen prohkcmoplo"end vcrmogcn cr~ 

van naaq markt en ovcrheid tot uit~ 

gang.,punt nccn1t, n1oct zich van ccn 

ding hcwu<;t zijn voor men her wcet, 

wordt men gea,-;ouccrd met tijdperken 

1 Icc, hiJvoorheeld Jarcn vijltig I tocn die 

<.,tt!llcnhZlng voorgcgcvcn wa<..,. ~og cr

ger: het oprocpen van hct thcma van 

ecn houva<;l hicdcndc <;amenkving vcr~ 

ciq ook hi) om ccn duidelijke uitzuivc~ 

ring van nu rclcvantc en tockonl'ltgc

richtc n1oticvcn tcgcnovcr hcin1wcc 

naar vrocgcrc vorn1cn, waarin die on

dcrliggcndc waardcn ooit vcrvat warcn 

\)e vingcroekningen, die we in deal~ 

gelopcn JMen hehhcn kunncn docn bij 

de lormuknng van cen cigentijd, en 

tockom<;tgcricht gezim~ en lamiliehc~ 

leid gcvcn aan. hoc gemakkclijk onzui~ 

vcrhcde11 kunncn hinnen<;[uipcn, hctzij 

1n het vcrqaa11 van onzc intcntie,, het~ 

zi1 in het eigen dcnken. Wie zcgt, dat 

kinderen recht hehhen op aandacht en 

qahilitclt, bn dat aileen gelootwaardig 

zeggen. a[, h11 z1ch reali,ecrt, dat zeit~ 

vcrwcrkclijking ccn ccntraal gcgcvcn i.., 

in onze cultuur, ook voor nuder,,. Hi) 

moet zich dan ook rea[i,ercn, dat he~ 

dendaag<;e mogeli)khedcn voor andere 

dan vrl)willige zorg~ ot hui,houdclijkc 

taken voor het groohtc gcdeclte van de 

hcdendaag'e burger' ecn hevrijding 

zijn gcwcc".l ln dat gczcgd zijndc 

moet men zich teven' rea\i,eren, dat hi) 

degenen. die die kan,en nict gehad 

hehhen, ol die tegen vcrzel van omgc~ 

v1ng ol met e1gen <;chu\dgevoelem he~ 

vochten hehhen. het op de agenda zet~ 
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ten van het thema gezin en lamilie ge~ 

makkelijk miwer<;tanden en ze\f, agrc<;~ 

<;ie kan oprocpen. De keuzc voor ccn 

houva..,t hicdcndc on1gcving en -.anlcn

kving, hct inzetten op het gcgeven, dat 

men<;~zijn bctekent men' zijn met an~ 

dercn, i-; ook huiten hct tamiliethema 

gcwaagd en kan gemakkcliJk miwer~ 

<;tanden oprocpcn. Len wijk i' n1et 

men de huurt van vroeger, ook in dor~ 

pen wordt ecn hepaald -;oort <;ociak 

controle niet men gewaardeerd, men~ 

~en Ieven n1ct Ianger in ccnduidigc 

kringcn van lcvcmhc<;chouwlllg, poli~ 

tieke voorkeur ot hcd1·ijl Soualc en 

geograh,che mohiliteit <;tell men-;en 

tclkcn' voor nicuwe kcuze' en moge~ 

lijkheden van participat1e ol onthou~ 

ding daarvan. Standen he,taan n1et 

n1ccr, n1atn ook hcrocp-..grocpen vcr

brokkclcn en hcrgroepcren zich: agra~ 

ricr' hc,taan nict mecr, wei tcler-; van 

tro<;tomaten en hegrippen a[, ,o[ic\ari~ 

teit en grocp-;helang veranderen nave~ 

nant 

In die omgeving, en gccn andere nloc

ten waardcn a[, cen houva,tbicdende 

<;Jmcnlcving, a\, de verantwoordelijke 

maahchappij. a\, zcllregulering ge,raltc 

krijgen, op de prcnli-....,cn von vandaag 

en n1orgen, nict die von giqcrcn. Want 

mohiliteit en menduidigheid beteke~ 

nen een andere <;amenleving, nict deal~ 

wezigheid crvan. een andere po,itionc~ 

ring van maahchappelijke verhandcn, 

niet de tcrugval op markt en ovcrhcid. 

Hct parliJprogramma en hct CJ)A 

-..taan voor de opgavc de waardc von de 

-..an1enlcving te vertalen in hcdendaag-,c 

en toekom<;tva<;te vormen, die zowcl 

vcrdi,contcren de giganti,che lcitclijkc 

vcrandcringen in de maat<;chappiJ a\, 

de verandcringcn in denken en waarde~ 

opvattingcn van de burger~. 

7o niel, dan hedrijvcn we hc1mweepo~ 

l1tiek. In het programma i' 'Y'lcmati,ch 
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getracht die vaste waarden tc vertalcn 

in n1cuwc vorn1c-n en nicuwc kadcrs. 

[en tweede dwaalweg i-; de overideali

-;ering van de -;amcnleving. I\ len kan in 

gcexaltccrde termen -;preken over ccn 

levend maat-;chappelijk middcnvcld, 

over vrijwilligheid in dienstvcrlcning, 

over hcreidheid van burger-; om onge

honoreerd allerlci maat-;chappclj)kc 

verantwoordcli,kheden op zich te ne

mcn, over de bercidheid van belangen

organi~atic"' 0111 naast c1gcn bc\ang ook 

nog hct algen1ccn bclang n1cc tc wcgcn 

of om z1ch hij de verandering van ti1d 

en om-;tandigheden te hcrvormen of 

zeit-; op te hcllcn. AI-; men dat ongc

conditioneerd doer. bedrijft men illu

'>icpolitiek. Het i-; met zozeer zo, dat, 

al-; de overheid maar terugtrccdt, ot al-; 

de commcrciali-;ering hegren-;d wordt. 

plohcling die ruimte door cen vitaal 

middenveld ingevuld wordt, dar dan 

ook nog hcrcid i-; zonder mccr h1Jvoor

bccld alicl-lei <;trc:ngc milicunormcn aan 

de lcdcn op te leggen, verantwoordc

lijkhcid voor onaangcnan1c !llaatrcgc

lcn tc ncn1cn, ot gccn oncigcnlijk 

gehruik te maken van hepaaldc voor

ZJcningen. Wie zegt, dar de kwalitcit 

van on-; he-;taan mccr nodig hcctt dan 

markt en overheid, hrcngt nog nict met 

ccn ku-; her DoornroO'>JC van de vcrant

woordclijke -;amcnlcving tot Ieven. De 

opgavc van de programmamaker-; en de 

chriqen-democratJe i-; jui'>l om in rc

ali-,me te con'>latcren, dat velc organi-;a

tie-; verdwenen ZIJn op tcrrelllen, 

wJ.arop zc nict gcn1i'it kunncn \\rordcn, 

dat burgerinitiaticven '>0111'> hcheer-;in

qrunlcntcn zijn gc\vordcn, dat grocp~

belangen -;om-; dwar-; op het algcmecn 

helang zijn komcn tc -;taan, en dat 

nicuwc rclcvantic -;om-; tc traag bc

vochten wordt. Aileen w1c dat durtt tc 

zicn, kan komen tot ccn reck-; maatrc-

gelen en voor-;tcllen tot rcvJtali-;cring, 

tot modcrni-;ering, tot hct gehruik van 

de -;tofkam, waar nodig. Nict de -;nclle 

wcdcrop~tanding j~., aan de ordc, nllll.H 

hct -;ystcmati-;ch, gcduldig en volhar

dcnd wcrkcn aan de vcr-;chillcndc con-

ditic-;, \Vaardoor hct ncn1cn van vcrant

woordclijkheid van men-;cn voor elkaar 

weer gehonorccrd wordt, waardoo1· hct 

hoeicnd wordt om maat-;chappcliJk tc 

participcrcn in hiJvoorbecld bcstuurliJke 

functie-;, waardoor hct Iaten mectcllcn 

van hct algcmcen hclang bij grocp-;he

-;li'>'>ingcn beloond wordt door vcrant

woordclijhhcidtocdcling in plaat'> van 

overrcgulering ot hct belonen van 

ndcr5 gcdrag. 

De keuzc voor ccn krachtigc -;amcnle

Vlllg i-; dan ook een hood-;chap aan de 

ovcrhcid, maar nict aan die aileen. ook 

aan de burger'>, ook aan hun vcrbandcn. 

ook aan het CDA. 

De dcrdc dwaalweg i-; de val-;e prcmi'>'>c 

van de totalc vcrloedering van de maat

-;chappij De Noord-Amcrikaan-;e com

munautariqcn hchhcn vanuit hun ana

ly-;c op ccn fri"e en innovat1cvc manicr 

hct aangcdurfd om de uln'>cqucntic-; 

van de ahvczigheid van ccn cipi/ 'oticly 

tc -;chet'>cn voor de mcmwaard1ghcid 

van ccn ~amcnlcvJng. hct onvcrmogcn 

ook weer van de ovcrhctd om zonder 

dialoog en <.,an1cnwerking n1ct burger-, 

die kwalitcit tc vcrhetercn. Zij hchhcn 

de waardc aangctoond van "oc i11l ulflitol 

en zij hebhen hct vcrdwiJ11Cn van ccn 

gcdceld en doorlcdd waardckadcr aan 

de kaak durvcn -;tcllcn Durven, omcbt 

ook zij zo -;ncl van trutttghcid, hcim

wec en morahme hc-;chuldigd clrcig

dcn lc worden. Dtc mocd i-; in Amcnka 

in keuzc-; van de Dcmocratcn, in her 

Verenigd Koninkr!Jk in de pmgramma'-; 

van Blair cn ook in Duihland bcloond 

met politicke crkcnning en btjwijlcn 
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enthou'>ia'>te en ma'>'>aic '>teun. l'vlaar 

onze hinnen'>leden zijn (nog) niet de 

jungle van de '""'' cities, alhoewel ook 

hier de kwaliteit van de orenhare 

ruimte achteruit dendert. Niet een op 

tien, maar de grote mecrderheid van de 

Nedcrbnd<;e kindcren hehhen thui<; 

hun eigen vader; tienermoeder'> zijn 

ccn grotc uitzondcringi ~ociaal-ccono

mi'>ch worden wij a!-, her alternatid ge

zier1 voor de macht'>'>trijd tu-,-,en vakbe

wcging en ondcrncn1ing~nlonagn1cnt. 

Ln wellicht met uitzondcring van de 

drug'>prohlematiek en de '>ituatie van 

ccn Jantal randgrocrcn in de grote ".te

den client het uJtgang'>[lllnt voor onze 

keuze van de kwaliteit van de -,amenle

ving niet zozecr te zip1 de noodzaak 

van een fundamenteel hcr'>tel- en op

hotl\vprogranlnla van de san1cnlcving, 

maar twee andere zakcr1: de verbou

wing van die <,amenlcving en de herin

richting crvan op grond van de nicu\vc 

kamen en uitdagingcn, en de he,cher

nling van die <..,ZJ!llCnlcving tcgcn onnli~

kenbaar de kwaliteJt en de <,amenhang 

aanta'>lende tenden'>cn en ontwikkclin

gen. Dat in de loop van dit rroce'> ook 

nog ...,o1n..., aanzicnlijkc rcraraticwcrk

zaamhcden moeten worden uitgevoerd, 

i-, duidclijk Hct milicubelcid in het 

programma h daarvan en '>prckcnd 

voorhceld: niet de verloedering van het 

milieu i'> zozeer uitgang'>punt, al'> wei 

de con'>tatering, dat de meest <,ucce<,

vollc mi!Jeumaatregelcn tot <;tand zijn 

gekomen door zelfregulcnng, en dat 

een toekom'>tgericht milicubcleid 

daamm ook vee! mecr moet 1nzetten 

op <,amen'>praak met het- verenrgde

hedriJt'>lcven en op het helonen van gc

zamenliJke initiatieven en af-,praken. 

Verbond met de toekomst 
lntu...,...,cn wd dat nict zcggcn, dat on-.; 

land 111li11Lilln zal hliJven voor het viru<, 
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van de maatschappelijke onthinding, 

voor de breuk met de dragende morclc 

traditie'> van onze cultuur, voor hrcdc 

onverv:hilligheid ten opzichte van ar

moede en voor hct ondcrlopen van de 

polder door gehrek aan ba'>i<;<;aamhorig

heid. Die vcr-,chijn'>clcn zijn niet het 

uitgang<..,punt von her progran1n1a, n1aar 

niemand kan de ogcn sluiten voor ont

wikkclingcn. die ook de kwalit<:it van 

de Nedcrlanche <,amenlcv111g nu en op 

termijn ten dicrstc kunnen aanta<,ten. 

rvlaar het nicuwe C:DA-vcrkiezing'>pro

gramma hect niet 'Her'>lel van het ver

leden' De werktitcl wa'> gedurende het 

gchele pruce'>: 'Verbond met de toe

komst'. 
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