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et de inzct op behoud 

van de samcnhang in de 

maat-.chappij, herstcl van 

de mcn-.ell)ke samenlc

ving er1 hct problecmoplo<,send vernw

gen van krachtige gemccmchappcn 

zou de christen-democratic zich wei 

eens in een zellvcrkozcn kelder kunnen 

hebben opgeslotcn, waarvan her slot 

achter or1ze rug i'> dichtgevallen 

De boodschap die we in de cri-.is van 

de christen-democratic en ten aanzicn 

van de cri'-.is in de samenleving hehhen 

gdormulcerd is namelijk paradoxaal 

We signaleren immer'-> ccn groot maat

schappelijk problecm en een grote uit

daging en tezclfdertijd zeggen we dat 

hct niet de overhcid is die dat pro

blcem muet oplossen. 

Andere bcwegingen hehben cen gc

makkelijker wcg gekozen je signaleert 

een prohleem en zegt, dat de politiek er 

iets aan moet doen. Dat betekent een 

duidclijk perspcctid voor de te wcrvcn 

kiezcL het stcmlokaal als voorportaal 

van een bctere wereld. 

En die andere bcnadering is uok heel 

aantrckkelijk: Je ontkent dat er een 

maatschappelijk of samcnlevingspro

bleem i'>, je omarmt die markt, je gc

looft in de absolute zclfredzaamheid 

van burgers en dan is de gang naar jc 

stemlokaal en )e favorietc kcuze de 

,Jaghonm tegen verdcre overheidsbe

moerenrs. 

De Jc., van de interne herhezinning van 

de christen-democratic in de afgclopcn 

tweeencenhalf jaar is gewecsc onze he-

wcging, ons progran1 n1oet het nict 

hchben van een tusscnpusitic tussen de 

<;troming, die allcs van de ovcrheid vcr

wacht en die van de afgrendelaars van 

die overhcidsinvlocd. Die mrddenpmr

tie is grauw en uverbevolkt 

Volgem mijn analyse staan de kwahteit 

en de integritcit van de humane sarnen

lcving geweldig onder druk. Er vindcn 

uitstotingen plaats van men-.en, die niet 

(mccr) mee kunncn, nict kunnen parti

ciperen; cr zijn groter wordcnde groe

pcn die zich nict mecr wensen te iden

tificeren met die <,amenleving, en de 

sums door ecuwcn hecn hepalcndc 

waarden en structuren verdampen of 

worden verdrongen of gcsloopt. 

Hct is de hclft van her verhaal tezelf

dcrtijd prcscntercn zich nieuwc moge

lijkhedcn van participatie, nieuwe mo

gelijkheden van zelfverwerkeli)king, 

nieuwe bcwegingen van zorg 0111 hct 

rccht van medcmensen nl de integriteit 

van de Schepping 

Maar de centrale hoodschap hlijlt daar

hij overeind: hct is niet de overhcid die 

garant staat voor een waardevollc, ge

horgenheid en zorg hiedendc, integre

rende samenlcving, zelts nict voor wcl

vaart of rmlicubehoud. 

WiJ hehben crvaren hoc de delcgatie 

van zorg vonr ouderen aan de overheid 

tekort schiet. We hehhen ervarcn hoc 

een alkoop met overhcidslinancicn van 

degcnen die niet participeren in ons 

economisch hc<,tel generatics en onder-
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k\a...,<.;cn van uJtgc...,lotcncn crc(;crt. W'c 

zicn hoc de vncnging Viln de hc<,tnJ

ding van de misdi!i!d tot een ovnhcid.,

taak aileen, de tllwcilighctd hc'>lcndigt 

cn de samcnlcvtng drcigt- sorw, letter

! irk- tc overwcldigen Lht gcldt nict 

allccn VtJor om in Nederland, tllililr ook 

in lklgtc' De 'witte mar< in l:lru-,.,el kon 

mi.,.,chtcn terccht gericht zijn tcgcn 

cen lolcnd ju-,titie-i!ppi!raat, 111ililr in om 

hJrt rci!lisercn wij on<, di!t respect voor 

her kind, de Jtwqzing van dc mcdc

mcm "'' lu-,tohrcct, de wccrhaannJktng 

tegcn ccn geweld,cultuur op ecn i!ndc

rc pli!i!ts hegttlt don in de rccht,zaaL 

L:n zeit., de kennelijke onmJcht tcgen

ovcr hct grotc dri!lllil vJn de JilrCn ne

gcntig, de holocau<,t in ,\!tddcn-Airika, 

is niet op de eer<,tc plaJh met intcrvcn

ties van ovcrhcdcn tc kcret1, milar stuit 

op de wcrcldwiJd vcrhrcidc twijlcl, of 

ik wei mijn vctTC hrocders hocdcr ben_ 

A]..., L'l'll politickc hcwcg1ng dan zcgt: cr 

moct ich gchcurcn, cr moct ict-.; vcran

dncn, maar de ovcrhcid kan dJt nict "I' 
ccr<,tc en nict ollcen, rJJkt zo'n hcwc

ging dan nict ver~trikt, gcvangen in 

hi!i!r eigen <,tcllingen? Tenzij zij zich 

wil hcpcrkcn tot morJii,crcn, tenzij zij 

mccr kerk don partij wil zijn, tcnzij zij 

een hoocl,chap van de ncgcnticnde 

c-cuw in plai!h van voor hct volgende 

millennium wiluitdrJgcn_ 

,\let de hewu<,tc kcuzc voor ccn bc

<,cheidcner rol vJn de ovnhcid, en door 

hct accent tc lcggcn op \vaardcovcr

dri!cht, bcwu<,ter normhc,cf en vooral 

hcrqcl en opbmtw van een krochtige 

sJmcnlcving, mJJkt een politickc partij 

hct zich bijzondn moctlqk Hct CDA 

kan de mcn<,cn niet in de kcrk tcrug 

ragcn, Ji'> hct dot ill zou willcn, dc knop 

Viln dc vcrkccrdc tclcvi,icprogrilmma\ 

IJtcn omdrJJien, zcllopotfcring voor

'chrijven, <,olidariteit tu-,scn hcroep<,- ot 

wijkgenotcn oldwingen; tockomstge

richthcid of mondioal burgerschap cr in 

hi!mcren_ 

Het C:DA wil, zeggen we, gcen getui

gcni.,partij zijn, het wil geen hcimwee

pi!rttj zijn, mailr zet tezclfdertijd vraJg

tckcns hi) het aile problcmen oplosscnd 

vermogen van de ovcrhcid_ Ethi-,ch 

rcvcil of Htomliscl" We11de zijn nodig, 

111Jilr toch liever nict voorgeschrcvcn 

door ecn rcgcring of een daaraan horig 

Jmhtclirk apparaat_ 

DiJkenhouw of aJnlcg van wegen ja, 

Jls dot de centrale vrJgcn van onzc Si!

menlcving zijn, don i' het antwoord 

snel gegeven_ Maar een politicke bewe

ging die stelt dJt de accentuering in on

ze cultuur van het 'ik', hct hier en hct 

nu ten ko-,te gaat van hct 'wi/, het ginds 

en hct <,traks,- en dat dat inzct von po

litick moct zip1, - hccft wei heel vccl 

uit tc lcggcn Dat i'i de kcrker waJrin de 

christen-democratic dan zeit is alge

di!old en zeit de deur in hct slot lijkt te 

hcbhcn !Jten vallcn_ 

De spanning 
Hoc grout die spanning ten aanzicn 

van de politick is, blijkt uit de grote 

twijlel over het nut van politieke op

lossingcn die in delen van de commu

nJutari'itische beweging in Noord

Amcrika wei wordt ililllgctrotfen_ Het 

wantrouwcn tcgen de politick en de 

alwiJzing van de postmodcrnc urbane 

cultuur letdcn tot een voorkeur voor de 

opbouw en in<,tandhouding viln klcinc

rc_ vrtJwel volledig door cigen initiatiel 

en zclfontwikkeling gcdrJgcn meme

lijkc gcmeenschappen_ In vee! ontwik

kclingslanden, waar burger., geen ol 

muwclijks politieke bc'invlocdings

mogelijkheden hehhcn, zten we ecn 

<;oortgelijke terugvJI op hasisgemecn

<;chappcn - niet zcldcn op bijbelse in

spiratie gcbasecrd - waar rcligieuzc, 
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sociale en economische samcnhang op

gebouwd en gckoesterd worden. De 

oplossing van de spanning tusscn voor

rang voor de samenleving en het bcnut

tcn van de mogelijkhedcn van de ovcr

heid wordt aldus gevonden in de 

afwijzing, misschien betcr gczegd de 

afschrijving grotendecls, van die ovcr

hcid. 

Zo hebhen wij die spanning nooit op

gelost en nooit willcn oplmsen In het 

Zuiden van ons land wordt dit jaar 

grootscheeps herdacht dat een ceuw 

gcleden de klcine boercn zich vcrcnig

den in hun standsorganisaties en hun 

co6peraties. Economische ontwikkeling 

en sociale 'verhdfing' konden aileen he

reikt worden door de ophouw van stcr

ke verenigi ngcn en samcnwcrki ngsvor

mcn, op basis van het fundament van 

onderlinge solidariteit, en- voegden de 

stichters en voormannen van die bewe

gi ngen era an toe - op has is van een ge

deelde geloofsovertuiging l\1aar dat 

was niet hct einde van het verhaal. 

Deze hewegingcn stootten in hun stre

ven op de grenzcn van hun mogelijkhe

den door cen hyperliberalc overheid, 

die op het terrein van bijvoorbecld de 

tiscale wetgcving, de kwaliteit'.contro

le, het handelsheleid, hct sociale bclcid, 

het voorlichtings- en onderwijsbclcid 

de vertaling van die onderlinge <,o]idari

teit nict premieerde, maar straftc. Fn 

we kennen de atloop. De van nature 

weinig in politick gc"interesseerde en de 

ovcrheid zeer wantrouwendc keuter

hoertjes van de zandgronden werden in 

een decennium een tormidabele politie

ke macht. Duijvendak beschrijft in zijn 

indringendc studie 'Rijk, rooms, elitair', 1 

over de Brabantse traditionele elite, hoe 

die onder het electorale gewicht van de 

chri'>telijke hoerenbcwcging vrijwel aile 

belangrijkc politieke posities moest op

geven, die zij een eeuw lang had kunnen 

bckleden. De kern van het concept van 

\tichters van die beweging als Pater Van 

dcr Elsen was noch de afwijzing van de 

politick en overhcid in zelfgekozen iso

lemcnt noch de omarming ervan als ver

vanging van cconon1ischc en socialc 

eigen actie en vcrantwoordelijkheid. 

Die spanning, dit dilemma heeft niets 

van z'n actualiteit verloren. Het speelt 

meer dan ooit in de richtingenstritd in 

ontwikkelingslanden: aileen zwaar over

heidsingrijpen, of aileen radicale door

voering van de marktwcrking, of aileen 

afschcrming van de eigen gemeemchap 

tegcn de grotc, boze buitenwereld. Hct 

speelt in verhevigdc vorm bij de voor 

de kwaliteit van het hestaan zo beslis

sende keuzes in het hervormingsproccs 

in l\1iddcn- en Oost-Furopa of markt

werking, of terug naar staatssocialisme, 

of heimwee naar de tijd van de dorps

gemcenschap en de feodaliteit: we zien 

ze aile vcrtaald in bclangrijke politick<" 

stromingen De tragiek is daarbiJ ook 

nog dat de keuzes niet vrij zip1. AI te 

dikwijls wordt die keuzc opgedrongcn 

die kcuzc voor het Angelsaksisch kapi

talistische model, die kcuze voor margi

naliscring van de rol van de ciuil1omty, 

die keuze voor radicale marktwerking. 

In de recente studic van het Weten

schappelijk lnstituut 'Waarheid er1 

waardigheid, Civil society en samen

werking in Europa' wordt indringend 

ingegaan op die andere weg tot ontwik

keling en welvaart, een weg die door de 

mccbepalende Bretton Woodsinstellin

gen meestal niet gekend of afgewezen 

wordt. De kroongctuige bij uitstek van 

dit hervormingsproces, de Poolse oud

premier Mazowiecki, beschrijft in het 

novembernummcr van dit blad die 

moeizame worsteling: er is mecr dan de 

markt, er is meer dan de overheid, cr is 
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meer dan de vlucht naar het eigcn 

ciland. 

ln zclfs in het lliCUWC arnwedcdebat in 

ons land slaat cr ich ncer van die dis

cus<,ic Dr. f-L\1 de Lange, die altijd 

zcgt ccn voor'->tandcr van dialoog tc 

zi)ll, valt zijn zell beledcn <,\andaarden 

al, als h11 hewecrt, dat her rapport 

'Nieuwe wcgen, va'>te waarden' het ar

moedcvraagstuk ontkcnt. De invals

hoek van de christcn-dcmocratische 

armoedebe<;triJding is niet ee11 ovcr

ncmcndc staahzorg - ik dacht toch, 

dat De Lange ook hiJ het C:hristcliJk 

Sociaal C:ongrcs over hcrstelde verant

woordclijkhciu '':as gewcest -, maar de 

zorg voor gchrck aan nicuwc kanscn 

voor mcdcmcmcn. Dat, de invalshock 

van Jc participatie, 1s de rode draad van 

het souaal-economisch hooldstuk, en 

natuurliJk. daar waar er geen pcr'>peLliel 

mecr is ol niet hoclt te ZIJil op hetaalde 

part1upat1c, mcK't ccn -..Zlnlcnlcving, en 

cen ovcrhL·Jd ,-uimhartig medemensen 

in stailt stellen in de welvaill·t van allen 

tc dclcn. Dat is Jc lijn die de crfgena

men van Marga Klompc met opgehe

ven hoofd kunnen verdedigen, ook al 

worden cr cmmer<, met vuil over ze ge

stort, ook al proheren de bedcnkers van 

de ,chandclijke Algemene Nahc,taan

denwet en Je nieuwe Licktewct de 

vcrantwoordeliJkhcid voor Je nicuwc 

armocdc plotseling in de schocncn van 

de christen-Jenwuatie te schuiven 

t\laiir met d1t voorheeld komen we 111 

de huurt van de slcutel, die de omkluis

tenng bn doorhrcken Het i'> nict vol

doende om tc spreken over de kracht 

van de '>amenlcv1ng Hct is zells niet 

voldoenuc om hct Le hehhen over een 

ovcrhcid, die voorwaarden moet <,chep

pcn voor hct lunctloncJ-cn en de he

schcrming van die samcnkving Dat zal 

wei, maar hoc kan dat in ecn klm1aat 

van overindividualisering, hoc kan dat 

in cen glohali.,ercndc economic, die 

een ratrace lijkt te vragen, hoe kan dat 

in een cultuur van commcrcialisering, 

die drijft op hebzucht: Dat kan in iedcr 

geval niet door die individuali,ering af 

tc wijzcn, door de marktwerking te 

ontkenncn, door in de commercialisc

ring aileen maar verdoemenis te zien. 

De sleutel 
Wat we moeten doen is in de diepte 

gaan, cen anuere kelder aklalen, cen 

andere trap af, en ons de vraag stellen, 

hoc we systematisch op de verschillcn

de deelterrcinen van her hc,taan die sa

menleving opnieuw kunnen funderen 

en soms herbouwen. De hedendaagsc 

burger is niet meer te benadcren in een 

verband, in een gesloten 

De bedenkers van 

de schandelijke 

Algemene 

Nabestaandenwet 

en de nieuwe 

n 

0 
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kring. Samcnleving betekent 

participatie in vcr<,cheidende 

verhandcn en dus voor poli

tick en overhcid dat een be

kid op <,amcnlcving<,onJer

steunJng gcricht ook niel 

mccr eenduidig is. Her zal 

maatwerk moetcn worden. 

Er is niet zoiets als een alge

meen geldend vermaatschap

pel ijki ngsbclcid 

Ziektewet proberen 

En op de derde plaab here

kent het de mocd te kiezen 

voor institutie<,. Ecn '>terke 

'-.Zlnlcnlcving wordt nict gc

houwd op gcvoclem, alice

tic<,, 'clkaar va'>thoudcn', af

spraken Dat kan allcmaal 

mooi ziJn, maar de brug tus

scn de <,amen levi ng en de 

overheid ligt in de hc,cher-

de verantwoorde-

lijkheid voor de 

nieuwe armoede 

plotseling in de 

schoenen van de 

christen-democratie 

te schuiven. 

ming van de imtitutics. Velen, die- zo-

als ik- aan het begin van hun loopbaan 

vooral tc maken kregen met cen niet 

ecns onbegrijpelijkc cultuur van wan

trouwen en drang tot de<,tructie van de 

institutics zullcn moeite hebben met de 
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stelling dat overheidspolitiek gericht 

moet worden op ophouw van nicuwe 

instituties, hers tel van ( sommigc l oude 

en beschcrming van hcstaande. Samen

levings- en gemeemchapspolitick is in 

essentic institutiepolitiek. En omdat een 

overheid burgers niet direct tot gchor

gcnhcid. samenhang, solidaritcit, ver

zoening kan brengcn, en omdat die 

voor de menswaardigheid wezcnlijke 

waarden niet gcdijen zonder echte ver

ankerendc, voedendc, hewakendc in<;ti

tutics. Het is de hoodschap die iemand 

als professor A.C Zijderveld steed-; uit

draagt. 

AI-, het CDA die andere politick aan de 

hevolking wil presentercn, die andere 

visic, dat andere pcr-;pectid, dan zal de 

slcutel daar naar toe drie kccr moeten 

worden omgcdraaid: Hct gaat er om 

zccr duideliJk de rocp om 

ontkcnning zijn van hct gcgeven, dat 

ook instellingcn hun mtuurlijkc lcvcns

cyclus, dus ook hun af<;terven, kcnnen, 

al-, we vooral crvaren dat idealen van 

zelfverwerkclijking en de feitelijkheid 

van de globalisering in hun ondcrlingc 

wissclwerking nieuwe nog onhekcndc 

in'>tellingcn vragen, wat i-; dan ons ant

woord~ 

De inzet van de christen-democratic op 

ecn sterkc samenleving hegint hij de 

verkaveling, de categori-,ering van de 

instellingcn, die die samenleving schra

gcn. Fn na die catcgoriscring kan tel

kens de rol van de overheid gcdeli

niecrd worden. 

- Fr zip1 instellingcn van waardeover

dracht en -commun1catie, zoals hct ge

zin. de school, dl' media, de kcrken. 

Tockomstgerichtheid en idcntitcitshl'-

wu~tzipl vragen hicr ccn 

moralitcit en samenlcving 

te vcrtalen in een concrete 

agenda van doclstellingcn 

en middelen. het gaat 

daarhiJ om de mocd weer 

te kiczcn voor instituties, 

hct gaat er om tc accepte

ren, dat cr een palet van 

maatregelen nodig is, die 

De brug tussen de 
overheidsheleid van he-

vordering en hescherming. 

We zullen op dit terrcin 

grote vcrschillen met 

'paars' kunnen formulercn. 

De laatstc ti)d Iaten zeker 

de 'paarse' partijen, m<1ar 

nu ook de 'paarse' rcgering 

samenleving en de 

overheid ligt in de 

bescherming van de 

instituties. 

telkcns toegespitst worden op de af

zondcrlijke categoriccn van die instel-

lingcn. 

Het nieuwe hoofdstuk van de christen

democratic is het concrete antwoord, 

niet meer zozcer de analyse, op de vraag, 

hoc we dan die kwaliteit en kracht van 

de samenlcving willen vcrsterken mid

dels, ja zeker middels de ovcrheid 1 

De verkaveling 
Als er niet zoiets algemeens is als het 

maatschappelijk middenveld, als we tc

vens besetfcn, dat terugkccr en herstcl 

van recent gcsloopte instituties een 

hun ware gezicht zien: te

rugdringing van de pluriformiteit en 

volksinvloed in het mediahcstcl, door-

zettende voorkeur voor individualisc

ring ten aanzien van het gezmshelcid, 

barsten in de inhoudelijkc autonomic 

en de vollcdigc finanuclc gelijkstell1ng 

van hct bijzondcr onderwiJ' 

- Er zijn vervolgem Jnstcllingen die 

primair hct cigen helang van leden en 

participanten voor ogcn hchhcn. 

Zonder dat dat overigen'-; \Vii zeggen 

dater gecn oog zou ZIJ!l voor zaken al-, 

algen1ecn hclang of vorn1ing en tocru-;

ting De ovcrheid heeft tot taak die in-
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-,tellingen te crkennen, te con-,ulteren, 

crrncc tc conlnluniccrcn, hun - geza

menliJke - maahchappcliJke vcrant

woorclelijkheden tc re.,pectcrcn (bij

voorhecld terzake arheidwoorziening 

en uitvoet 111g -,ocialc zekcrheicl) en te 

hevot-detTJ1 dat cr een harmoni-,ering 

van in ccr-.tc aan\cg concurrerendc hc

langen ontstaac Vooral hct over<,tiJgen 

van de <,trikte helangen moct gewaar

deerd en gehonoreerd worden Tcn

mimtc helangriJke delcn van 'paar._' 

ontkennen dit in de re.,t van Europa 

met algumt hekeken overlegnwdel 

Fn dan zijn er de zorgill.,tellingen en 

de zorgvoorzicn1ngcn. Van zickcnhui

zcn tot hejaarclcnoorden, van creche-, 

tot huurthuizcn, Wat hiet- gcvraagd 

wordt van de overheid zijn linancierin

gcn, llliJZlr ook ccn nicu\v cvcnwicht 

tu.,-,ct1 doelmatigheid en hcrkenhaar

heid, du, n1cmclt1ke maaL l:n venlcr zo 

'itcrk mogcl1ikc intcgrat1c 111 de <.,JI1lcn

lcving, en een creaticl helcid voor de 

inzet van vriJwilligheid van he-,tuurlijke 

verantwoordeliJkheid tot menseliJke 

zorg, !-, het toeval, dat hij 'paars' voor 

zoveel zaken geld beschikhaar is, maar 

dat de klachten en -,meekbeden uit de 

zorg-,ector overdondcrend worden7 

Een ook door llru.,-,el-, onhegrip wat 

ondcrgc-.nccu\vdc categoric i'-> die vtln 

de -,ociaal-econom~<,che, maar niet com

mereti'lc, <,amenwerking-,i n<,tellingen, 

zoal-. '-.ocialc woninghouwcorporatic-,, 

nog hc-.taJndc cchtc vcrzckcring.;;co()

pcratic">, nlJlH ook nicu\vc initiaticvcn 

zoal-, milieu- e11 natuurheheercoiipera

tie-,, Hier pa-,t ook op Europec-, niveau 

de juridi-;che erkenning van de eigen 

aarcl en functie van dit -,oort in-,tellin

gen en du-, ook het goede recht van at

wijkende concurrenticregels e11 ti-,cale 

hehandeling Tegenover de Wijeriaame 
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en Europese geliJhchecrclerij van aile 

economische actorcn moeten wfj een 

helcid plaatscn van de onderscheiding 

en juist van het belang van niet op 

win'ituitkering gerichte sociaal-ccono

mische actoren, Zij hebben in de ont

wikkeling van het Rijnlandse model een 

onvervanghare functie gespecld en kun

ncn dat nu opnieuw op tcrreinen, die 

niet of nog niet geschikt zijn voor ge

woon economi'ich onclcrncmer'ichap, 

Fr is de vooral in ons land zo hloei

endc catcgorie van instellingen, die gc

richt zijn op helangenbehartiging, maar 

dan niet van de directe eigen helangen: 

de acticgroepen, carita-;-organisaties, 

milieu-, vrede-,-, mensenrechten- en 

ontwikkeling-,hewegingen, maar ook 

politieke partijen, Wat zij nodig heh

hen i-, allercer-;t erkcnning als gespreh

panner van dtc overheid, <,om<, subsi

d!c, <.,OJ11<.., liscalc hegunstiging Wie 

1\cdnland hekijkt, quit hier op ccn van 

de kenmerken van onze idcntitett, en 

op nog iets anders: het zijn jui'>t de 

trouwe of recent teleurgesteldc kiezcr'i 

op het CDA, die cen onevenrcdig gro

te mate van vcrantwoordelijkheicl dra

gen in dit 'ioort organisaties, De opmer

king van minister Dijk-;tal, dat bijvoor

beeld politiekc partijen voor hun voort

he-,taan dan maar commercielc spon

'ioring moeten zoekcn, mi-,kent de kern 

van die vriJwilligheid en die vcrant

woordelijkheid hi-; die onhcgrijpelij

ke en recent in een motie neergelegclc 

drang van 'paars' om met name de rol 

van de christelijke ontwikkelingsorga

nisatics dra-;ti-;ch tc beperken, 

Nag drie categorieen 
In zovcel bc.,chouwingen over hct 

maabchappelijk middenveld en het 

particulier initiaticf worden dric catc

goriecn nog over het hoofd gezien, 
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Categoriccn, die mijns inzicns een 

nieuwc actualiteit krijgen en een nieu

we duiding bij de cohesie, de humani

teit en de weerbaarmaking van de 

samenlcving. 

- Daar is op de eerste plaats de moei

lijk benocmbare categoric van cultuur

bevordering, ontspanning, sport, maar 

ook maatschappelijk opbouwwerk, in 

het algcmeen van sociale en culturclc 

participatie. lnderdaad gaat hct dan om 

gewoon respect voor traditionele en 

ook rccrcaticve vormen van maatschap

pclijke deelneming, maar het gaat ook 

on'i hct oppakkcn in onze grote stcden 

van die soms zeer kleinmazige initiatie

vcn, bijvoorbeeld die allochtone jeugd 

een nicuwc kans gedt, vrouwcn taal- en 

participatielessen. Soms is er vanwege 

de overheid helcmaal geen subsidie no

dig, maar respect en hegrip en een aan

gcpast vergunningenstelsel, dan weer 

gaat het om de beschikbaarhcid van lo

kalitciten en dan weer vooral om erken

ning van deze·initiatievcn als vertolkers 

van de echte maatschappeliJke wcrkc

lijkheid Wie de boodschap over de 

voortschrijdende arrnocde aanhoort en 

vooral de boodschap over de onmacht 

om de echtc probleemgevallcn te berei

ken, en die dan ziet hoe in sommigc 

'paarse' gemccntes kerkelijk opbouw

werk en jeugdwerk wordt achtergesteld 

of ged1scriminccrd, wie de steeds tcrug

kerende plannen ziet van 'paars' om bij

voorhccld htt platrelandsvrouwenwerk 

le veralgemenisercn, die kan hct alter

natievc, het christen-democratische 

overhcidshcleid formulcren. 

Op de tweede plaats is er, ja zeker, 

ems concept van de ondcrneming. Het 

stakcholdmcollccfll in de plaats van de 

winstmaximalisatie ten gun'>le van een 

steeds mccr zeggenschap vragende 

aandcelhouder. Die stillc Cctl'lllllrr wor

den juist die- meestal klcincre en mid

delgrote - ondcrnemingcn genoemd, 

waar arbeid en kapitaal, maatschappe

lijke verantwoordelijkhcid en consu

mentcnbelang in evenwicht zijn 

Tcgcn de uit de Vcrenigde Staten over

gewaaide stroming van kortc termijn

winstmaximalisatie, exorbitantc hclo

ningspremics voor langstrekkende 

managers, onvoldoende inzct op be

houd van arbeidsplaatsen en het schcp

pen van nieuwc, heeft ook de overheid 

ccn rol. Dan gaat her om zakcn als 

voorzien1ngen die een gocd sociaal be

leid honorcrcn. Hct gaat lang niet al

tijd om wettcli)ke maatregelen - of 

Jlli'>t zelfs nict, zoals in hct geval van 

de onuitvoerharc wettelijke allochto

nenquotcring. Maar zaken als milieu

zorg of toezeggingcn voor aantrekken 

van langdurig werklozen kunncn ook 

hij convenanten of concessieverlcnin

gen zeer <,terk hevorderd worden. En 

dan hebben we her nog niet over ln

tensivering van voorzien1ngcn als 

werknemcrsaandelen. Het is onbegril

pehjk dat 'paars', dit 'paars', zo wein1g 

gc'J'ntcrcssecrd liJkt in de heroplcving 

bij zovelcn van een n1euwe onderne

mingsethiek Het is nog onbcgriJpelij

ker dat de nieuwste genera tic die op de 

arhcidsmarkt komt, gcconfrontecrd 

wordt met ecn doorgcslagen flcxibili

'>ering van de arbeid. Her is zckcr waar, 

dat ontslag of verandcring van functies 

soms te moediJk waren. 1\laar als ie

mand mccr dan hondcrd sollicitatic

hricven heeft moctcn schrijven, en dan 

uiteindeli1k een projccthaantje van an

derhall jaar krijgt aangcboden, hoc kan 

men dan van zo icmand de zo noodza

kelijkc loyalitcit en identifir..atie met 

ecn ondcrncming vragen~ Wcllicht 

wordt de grootste schande van 'paars' 

dat ze de actuelc tcndensen naar ar-
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beid aJ., wegwerpartikel niet hehhen 

tegct1gcwcrkt 

- t\ 1ct <JJ rzcltng \ < Jcgcn we nog ccn 

andere Lt~tcgonc ccn -.lotcatcgoric toe, 

aan dcze 1·eck, Het 1' die van de vert

aling vJn de ctgcn lccton1gcving in 

i ll<,lltlllle,, de straat, de huurt, de wijk, 

de dorp<,kern. de deelgemeente de 

land,treek. Ook hicr- ;, cr iet' para

doxaal, aan de hand Jlli't de glohali,e

ring \Vcrpt burger-, tcrug op hct vcr

trouwdc, hun ctgcn lccton1gcving en 

men,elqke maat. lui't de toegenomen 

onzekerheid hrengt een <,cherpe hcr

\voardcring n1cc vJn vc1lig-

hracht, \vaaronl lcggcn we dan niet ccn 

wettelijke grondsbg onder de hestaan

de klcinc kernen, zoa!, we ook in onze 

<;~eden toch deelgemeentc<; kennen7 En 

waarom zou die andere belcv!llgswe

reld. die in heel Europa kennelijk hct 

antwoord ;, op de europeaniscring en 

glohaliscring, aan ons land kennclijk 

helcmaal voorhiJgaan. te weten hct 

her<,tel van de rcgio, de land,treek. a!, 

hi<;tori,chc. culturelc. <,ocialc en econo

nmche eenhcid7 Het Zuiden, het 

Oosten, hct Noorden, de Randstad' 

Ook hicr heeft profc<;sor ZiJderveld on<; 

vee! te leren. Fn daarnaast ook aan-

dacht voor de klcin<,te, fy-

heid. lui<,t de 111<1"-Jiiteit 

vraagt kringcn van hcrkcn

haarheld Wq hadden ooit 

kla,,ieke oplo"ingen, de 

lccfwereld. de knkel11ke 

Er is het perspectief 

dat een krachtige 

samenleving en een 

,;eke lccfomgcving. Ooit 

was bcvordering van de 

e1gen woning kernstuk 

van sociale progran1ma\ 

tcgcn vcrlocderi ng en 

wereld e11 de he,tuurliJke duidelijke rol van de voor hct ,cheppen van 

eenhc1d vielcn <,.Jillen de 

vcdtghcid wcrd gcgJr<Jn

dccrd dom de tr1h gedcel

de nwraal, <;ocialc controlc 

en wetshandhaving, de 

vcrlocdering van wijken 

overheid geen 
een hand met de eigen 

on1gcv1ng. Hct i~ jui~t, als 

mr I de Hoop Scheffer er 

in wezen de vinger op 

legt, dat met name in de 

paradoxen hoeven 

te zijn. 

e11 huurten werd tegcngegaan door he-

vordcring van cigcn woninghezit en 

toereikende gemeentelijke voorzienin

gcn. Wat nu nodig 1'-,, i-, ccn hcwu~t 

progrJmma vJn het weer hij elkaar 

hrengen van de normalc men<,e\iJke 

kring van gedeelde helangen en de hc

<,luurll)ke omvang. Som<, bn dat op 

vri)will1ghe1d,ha'1' geheuren, a! dan 

n1ct met lac1litcrende wctteliJke ol <,uh

'ldicrende voorzieningen, zoa!, hij 

wijk- en huurtorg(lni-,atic-., n1aar '-,0111':. 

ZIJn 1nnovat1e' nod1g die Thor

heckiaJn<,e allure<, hchhen. Nu iedereen 

huiten de Randqad zich toch rea\i,eer 

dat de grote <,tedcli1ke annexatie' de 

vcrn1ct1ging van bloeiendc menselijke 

gcmccmchappcn met zich hehhcn ge-

buurten en hij de groepen, 

die het meest gehaat zoudcn zijn met 

cigen woninghezit, dat het mimte 

voorkornt. Crcativiteit en innovatie. 

ook 1n wcttelijke voorzieningen' 

Dom1nante krachten en vooral gevoe

\cn., in 'paarr.;' zettcn daartcgcnovcr nog 

<,teed<, in op cen voorkeur voor groot

<,cha\ige gemeenteliJke anoexatie,, tcr

WIJI we node een nieuw belcid mls<,en 

dat her<,te\ van de economi<;chc functie' 

van de oude wijken zou bevorderen, 

vooral door dercgulcring \Vc mi<;<,en 

een belcid dat oog heelt voor de lecl

haarheid van de klcine kernen op het 

plattebnd en vooral een helcid dat de 

verhoging van de lokale \a<;ren nfet 

con1pcn'-;ccrt n1ct vcrlaging op hogcr 

niveau 1 

c 
0 



c... 

' 
c 

I 

I 

c 

Ill 
u 
Vl 

ll' 
I i ,I e::: 

U..l 

c... 

Niemand anders .... 
Opbouw en hcrstel van cen krachtige 

samenlcving is gecn zaak van vaag

hedcn en krctcn. Het gaat om inzct 

voor de <,amenbindende en tegenstcl

lingen ovcrhruggende instituties, zoals 

'Nieuwe wegcn, vastc waarden' zegt. 

Hct gaat dan om categoriscringen van 

die imtellingen en dan met deskundig

heid groep voor grocp die maatregelcn 

ontwikkclen, waardoor in de optclsom 

aan de eerste prioritcit van onzc dagen 

recht gedaan wordt: opbouw, behoud, 

verqerking van de cohesic van onze 

maatschappij. Het voordeel van de ver

kaveling is, dat zichtbaar wordt dat ecn 

andere politick, een ander bclcid, een 

ander programma mogelijk en noodza

kelijk is. Acht kavcls, Iaten het er ticn 

of zcs zijn, maar de essentie is die a par

te benaderi ng en daarmcc opeem het 

pcrspecticf, dat een krachtigc samcnlc

ving en ecn duidelijke rol van de over

heid gcen paradoxen hoeven tc zijn. 

De deur van de kclder gaat weer open' 

V<S6r de doorbraak van de kumtmest 

en de landbouwmcchanisatic wa<, voor 

boercn het allerbelangrijkst de kenni'> 

van wat icdere kavcl van het bedriJf no

dig had aan bcme<,ting en bewerking 

Ieder van die kavels had een heel cigen 

zorg nodig, iedcr jaar opnieuw. Zo i'> 

het ook met de samcnleving, dat mid

denveld of de - nog alschuwelijker 

term - civil society. Een beweging, die 

die zorg op zich necmt, hernccmt, en 

dat combineert met die kcnnis; die be

weging zal nicuwe crkenning krijgen, 

want er is niemand anders die het zo 

oppakt. 

!V1r. JJAA1 V<lll Cnmif> is dmcteur lhlll het 

Wetelisc!Jaflflelljk lnstituut voor het CDA 
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