
Wanneer men ervan uitgaat dat het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' als het ware een eindsituatie schetst waar men geleidelijk 

naar moet streven, behoeft er geen onverdraaglijke spanning te be

staan tussen de lange termijnvisie van het Strategisch Beraad en de 

actuele acties van onder andere de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Dit zegt prof. mr. F.H.J .). Andriessen, voorzitter van de Centrale 

Werkgroep van het Strategisch Beraad in een interview. 

N 
icuwc wcgcn, va-.;tc waar

Jcn' <,preekt over de lange 

termijn De tractil." in de 

Twecdc Kamer hehartigt 

de korterc termqn. In hct Jecember· 

lllllllrllt"r van C:DV waar<,chuwt drs. 

A.t'\1 Omtlander dat een ver-;chil in 

korte tcrmijnvi'>ie e11 lange termiJnVi'>ie 

hinne11 het C:DA nier te lang kan wor

Jcn volgehouJen Spelen zulke vcr

-;chilkn een rol in de di'>LLI<,<,ie'i in de 

panij~ Acht u convcrgentie noodzake

liJk~ Kan Jie er ook komcnc 1-loce 

"f-jct i'i duidel11k dater een -;panning 

kun he<,taun tu<;<;cn de lange termijnvisic 

111 hct rapport en de ;Jclie-; die in de 

Tweecle Kamer ol elders moeten wor

den ondernomcn. Het IS evenzeer Jlli'>t 

dut de <,panning tu<,<,en Jeze lange en 

konc tcrmijn nicl le grool kan worden. 

Van bngc duur kan ziJ per delinitie al 

niet ZiJil, gezie11 het liJUpad Jat 111 het 

Strotcgl' .. ch Bt.TaZld i-, u1tgczct. Wannccr 

n1cn crvon LlltgoZlt dllt hct Stratcgi..,ch 

llcruad ul, het w<1re een eind,ituatil" 

'-.chct<-.1. wttJr n1cn gclcidcll)k aan natlr 

moet <,\revcn, hehoeft er geen onver

draaglijke '>panning te ont-;taan 

Spanningen zouden ont<,taan indien de 

fractie he.,]i.,.,ingen zou nemen die ge

hcel tegen de teneur van her 

Strategi-;ch Beraad zouden indrui<,en. 

Op enkele punten kan zich dit voor

doen, namelijk daar waar de cind<;itu

arie zoals beschrcvcn door het 

Stratcgi'>ch llcraad afwijkt van het vcr

kiczing-;progranlnla op basi~ waarvan 

de fractie tham functioneert. Een voor

heeld i'> hicr de kinderhiJ',]<lg Her zou 

llliJ ver-,tandig lijken d;Jt het Bcraad 

hin11en de purtij over 'Nieuwc wegcn, 

va<;tc waarden' dut temlotre moet uit

monden in ecn aantal hekid,conclu,ies 

op de Partijraad van I juni a;JnSl;Junde 

Jlli't uit,luit-,el zou gevcn op de lange 

tcrmiJilVi<;ie op deze puntcn. De fractie 

zou zich dan niet 1n onoverkomeliJke 

moeilijkheden hehoeven te bevindcn 

ten opzichtc van hct progranlllltl waar

op ziJ i<, gckozen. I let valt uitcruard 

niet uit tl" -,]uiten dat binnen de panij 

over deze mogclijk controver-;ii'le pun-
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ten niet altijd gernakkelijk overeen

<,ternming kan worden gevonden 

C:oiirdinatie van <;tandpuntcn i'> dan 

noodzakelijk Die co6rdinatie kan ui

teraard leiden tot bevc<;tiging van het 

eerder ingenornen <;tandpunt. In dat ge

val is de hetrdfcnde optie van het 

Stratcgisch lkraad dus niet aanvaard 

Crote problernen behoeven zich hier 

dus niet voor tc doen. De partij heeft 

tenslotte het laat<,te woord. Fn dat is 

ook de nonnalc gang van zaken. In Iei

te ga ik ervan uit dat na het dcbat 111 de 

partij en daaruit te trekken beieid-,con

clusies de voorbcreiding van het vol

gende verkiezing'>programrna zal 

worden gestart. Rcglcmentair i'> die 

voorbereiding ook ongeveer aan de or

de. In het volgende verkiezing'>program 

zal, indien en voor zovcr de parti) de 

orientatics van het Strategi-,ch Keraad 

aanvaardt, de weg in de richting van 

die orientatic'> moeten worden aange

duid. lndien en voor zover dat gcbcurt, 

i'> de di.,crepantie tu<,sen lange en korte 

termijnvi'>ie voor een volgende parlc

mentaire lase opgcheven." 

Overheidsvisie en 
waardenconcept 
In /Jcizcl/dc 11111111/llT consldlrrrl jltoj /)c Kn11j} 

CCII dlHIIIPC15c/llliPi111) in ,ic Pisic Djl de OI'LT

/m,/siddk /lie ll'ordt ZIJIIS lllZilm 111indcr clnis

tc/ijk ljcslnllf'r/J ( )pcr/Jrdstnm en 

ll'<l<lf,/fliLOIIU'/1/ l'dkfll ook Ofl ljCsfli11111C11 i!Oc/ 

cds de ll'ildr,lcn ,,/tc cfmstclijk ll'ordcn hrf'iliiU, 

zr,jl /Jq, lllddr Andricsscn lijkl dr1l loch lc docn 

U1 iii i ·, ,\ iddr 11/s lllfll /Jci Wiiiii}Cfic lc stcrk i11 

,Jc f)(1/ilick lrckl, k<111 lllCII 111 WI flflll'llfc S<III/CIIfC

I'illlj 1/ic/ /IICCI /Jij lOIISCI/51/S m}crCII, ilfd11s Jlc 

KriiiJ/ I l11 <1chl ,Iii ,/c wjclllijkc slnilcUischc 

1'1'<1111/ Poor f,c/ ('I )I\ /lor mujccr/ 11 di1i110f'' 

"] n hct rapport van het Strategisch 

Keraad wordt zckcr ccn acccntvcrschui

ving in de vi-,ic op de overheid.,raak 

aangeduid. Dat 111 hct document de 

waarden te christelijk worden bepaald, 

zou ik nict zonder mecr willcn onder

schrijvcn In het hctretfende interview 

in Trouw heb ik inderdaad de even

men'> als naa'>lc aangeduid met de la

ding die dat woord voor mij als 

Chri5ten hecft. Herzelfde geldt a], her 

lleraad 5preekt over "voorthouwen op 

de waarden die be,Joten liggen in het 

optrcdcn van kzu<, Chri5tu<," Voor 

mijn he5d i5 dit een mi<;<,chicn voor 

-,on1n1igcn wat onvcnvachtc vc-r\VlJ

zing naar de impiratiebron waarop hct 

CDA zich nadrukkeliJk wen5t re hlijven 

hcrocpen. Dat die waarden in wat de 

auteur van het herretfcnde anikcl 

noemt "c.ontractwaardcn mocrcn wor

den omgczct" is n1ijn<; inzicn-.; her logi

'chc gcvolg van het kit dat ze in een 

pluritorme -,amcnlcving moeten worden 

ingebrachr en gcrealt5eerd 

lk sluit nict uit dar het accent dat in het 

Stratcgi"ch Bcraad op waordcn i-. gc

lcgd en de vcrhinding die claarhij i'> ge

maakt met de insp1rar1ehron aanlciding 

wordr voor een verdcre hczinning op 

de prohlematick zoa\5 d1e door pmt.dr 

De Kruijl 111 C:hri<,tcn DcmocrarN.he 

Vcrkcnningcn van decem her I 'J'J5 aa11 

de orde " ge<,tc\d Die bczinning zal 

ongetwijkld tot ecn verclerc vcrdicping 

van het vraag~tuk van wJardcnconlnlu

nicZttic en -hclcving h1jdragcn' 

Europese integratie en 
nationale identiteit 
/11 hct llilfililr z,,f hct,lchol OI'CI ,/c Eu1110111i<c/Jc 

l'll Alollcl,mr Ll111c (E\IL/' ll'ililrlc/llpdi!k oj1 

schcrJltjcZcliPOr,lcll. /11 ,/111 k<~,iu- c11 1'0011111 .. 

/oflC/ld Ofl ,Jc flliCrc)OIII'lTIIC/1/('/l/c/c ( OII{Cieiilic

Zill ook hct thc11111 llililolldlc i,lcllllint' zrcr Pcr-

1/IOcricliJk cell rolt}il<lll 'f'dl'/1 /11 hdzc/f,ic ( I) lf-
111111111/<T COilSilllccrl 1111.drs. A 1-1 1\ I I lollc ddt 

~ic lldlionolc )/dtll 111 /J('/ '1\1irr11Pe 1PC!JC!I, Pd~lc 

ll'ililrdCil' llOr}ill ajslalldc/,jk IPOr,/1 hrJCijCII,I 

E11ro{Jil is 3c Olliljhallkcll}kc j;IL lor o/ hdt~ c/l-



ZCt}d de CLOIIOIIIISch-lcclmolotjischr 3y1111111irk die 

zicJ, dddrhillll<'ll /Jrr[l Olllll'ikkrld /)r 11t7lio11ttlr 

1ldtJI r11 ,!iws dciimltlius l1Jkm dis af<Jrlrrdr tif
J,,IIrhlrjkr [t1clorc11 lc 11'1JI'tlc11 /JcscJ,ourl'tl (/l. 
i 71-1) Zicl hci llcrt1t1d de rclwmrlie 1'<111 hcl 

':, 11dlio11dle) idr111ilcit' "/, rolriJCk ilmllll dot ,lc 

t}ellroedcrnr 1101} hc/luj Ztli kri1111r11 i}tlllll lmoe

mr' /lei zou cr Poli)rll\ /)ol/e lc lllt!kkclijk I'011-

rl11 i)dllll dt~l mr slcrkcr E11rof'" i1UI0111illisc/J Ztil 

lcde11 lol 11recr n11111le poor de i\!dali111dsc drii

IJieil I )ol/c f'lriiPooJ· m1 duidcll}kc exf,Jicicle ui

sic of' ll'tll de f'olliieke ciiidlcnllell 1'1111 ,j, 

Eurof'e" iiiiCt)rtllie 11roelc11 ZIJII 0111 i11 de loc

ko11rsl ()url,ec-re{lcxcll lc Poorko11rc11. Vi11d1 11 

ook dal IJCI ( f) A de 1clalie lussc11 Eurof'Cil illle

tJrtllie e11 lllllrolltilr itlr11lilnl d111dclrjker Oi/11 de 

o1de 11rocl slellrll' L11ujs rPclke lrj11r11 zorr d<il 

JHoclcn t}chcun.Jl! 

"Hct i-; jui<;t dat hct Stratcgi-;ch 13eraad 

de mogcl1jkheden van de nationale 

ovcrheid om op hc-;li-;-;ende wiJze in tc 

grijpen in helangrijkc ontwikkelingen, 

relativcert. Dat wil niet zcggen dat de 

nationalc -;taat aile bctekeni-; verliest. 

lntcgendccl. tal van zaken zulkn op na

tionaal tcrrein hehartigd worden, maar 

men kan nict ontkennen dat in tal van 

opzichten de macht van de nationak 

staat wordt hcpcrkt door de globali-;e

ring die in de wereld optrccdt Ook het 

l.,trcvcn naar grotcrc rcgionale autono-

mie valt nict te ontkennen. 

Ongetwijlcld is dit ccn van de redenen 

dat de discu-;sic over nationale identi

teit, nationaal helang en nationale in

hreng zich ook in Nederland in 

vcrhevigde mate aandient. lk verwacht 

dan ook dat dat thema in de komendc 

Jaren in Nederland aan helang zal win

nen in de politieke di-;cu<;<;ies Op zich

zcll i-; daar geen enkel bezwaar tegen. 

Voorwaarde is wei dat men dezc discu-;

"e' voert vanuit een jui-;te optick van 

wat de nationak -;oevereine <;taat in on

zc ti)d rei'el nog vermag te doen 

Lnkelc voorheeldcn De ontwikkcling 

van de wcrcldconjunctuur i-; belangrij

ker voor de Nederland-,e werkgckgen

heid dan stimulcrcnde maatregelcn van 

de nationalc overheid. De greep van 

nationak overhcid-;instanties op de 

mondialc financiele markten i-; nagc

noeg nihil. De meest hedreigende mi

lieuprohlcmatiek kan nationaal niet 

mecr worden aangepakt De vciligheid 

is in te1te een 'illpranatlonalc aangele

genheid geworden, hoezecr wij haar 

ook intergouverncmenteel behandelen. 

Het gevaar hestaat dat nationaal be lang 

te gemakkelijk vereenzelvigd wordt 

met concrete handelsbelangen of bud

gethelangen Daarmede wordt de dis

cus-;re op het verkeerde been gezet. 

Hct is mijn vaste overtuiging dar zon

der Europa en de inspraak van 

Nederland daarin, de Nederland-;e 

rdentitcit aanzienlijk meer onder druk 

zal komen dan wanneer op rustige en 

vcrstandigc wijzc vcrder aan de integra

tie van Furopa wordt gewcrkt Dat wij 

daarhij toe zijn aan een kritische he

-;chouwing over wat wei en wat niet in 

dat gc'integreerde Europa op suprana

tionale wijze moet worden aangepakt, 

is duidelijk Daaromtrent bestaat in 

Luropa en ook in Nederland onvol

doende visic. Nu de Furopcse integratie 

zich in versneld tempo beweegt in de 

richting van ecn integratie van het 

Furope-;e continent, met uitzondering 

van de Ianden in de invloedssfccr van 

de voormalige Sovjetunie, is een derge

lijke hezinning dringend gewenst. lk 

zou mij zccr wei kunnen voorstellcn 

dat een land als Nederland, dat mijns 

inziens te winncn heeft bij verderc inte

gra tie, maar tegclijkertijd kan verliezen 

als de macht van de groten in het inte

graticproce~ n1eer dan cvenredig zou 

worden ver-;terkt een dergelijke bezin

ning op gang zal hrengen. Helaas mis 

ik die in de nota over de Herijking van 
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het lluitenlands lleleid. Nochtans is het 

Eurorees helcid nog niet zozccr hin

nenlandse politick gcwordcn dat notics 

daarover in de herijking van het buiten

lanch beleid mogen ontbreken, hetgeen 

overigens ten aanzien van tal van ande

re Eurorese aangclcgenhcden ook niet 

gcbcurt. Sommigen hchben hct 

Stratcgisch llcraad bekritiseerd va11WC

ge onvoldocnde aandacht voor de hui

tenlandsc roliticke asrccten van het 

beleid. lk ontken niet dat hij de sclcc

ties die gemaakt zi)ll een aantal runten 

buiten bcschouwing is gebleven. Ecn 

verzoek aan de Commissie Buitcnland 

van de partij om zich met deze speci

lieke problematiek bezig te houden zou 

llliJ een bijzonder goede gedachte liJ

ken." 

Verschuivingen 
'NiCIIII'C II'CIJCI!, PIISIC ll'illll-dcn' hcfr/cil CCI! I'CI

sdmiPm!J i11 de financicrinq 1'1111 de co/lcctiwc 

uilt}ill'CII Pill! hcffinr)C11 0{> arhcid f1l inkOIIICII 

llililr hcfjill!JCI! op ucrlmuk Va11 Pcrschillclldc 

ZljdCII IPOrdl cc/rin- llllilr IIOYCIII}clnmht dat ClO

idXCil llilllr lnm llllrd ill ofJ/nnrr)sl ucmzindcrcll, 

<lis ZIJ docltrcfje11d ZIJI!. K£111 lllCil cr d!ln wei ,!c 

oucrhcidsuit_gaucn of> hasum i11 de lllillc die hct 

IIIP/JOrl I'OOYSiilili' 

"Hct Strategisch Beraad herleil een 

verschuiving in de tinanciering van de 

collectieve uitgaven alsook een ver

schuivzng in de bestedingen binnen de 

collectieve uitgavcn. Voor wal betrcft 

de tinanciering wordt gcrleit voor ccn 

vcrschuiving van hettingen op arbeid 

en inkomen naar hcftingcn Ofl verbruik. 

Hct is zeker waar dat tot nu toe de mo

tivcring voor hijvoorbeeld een ecotax 

in stcrkc mate i<. ontleend aan de he

hodtc om het vcrbruik van energie tc

rug te dringen Het Strategisch lleraad 

gaat echter veel verder. Het berlcit cen 

verschuiving van de linancicring als een 

structurele doelstelling namelijk vcr-

mindering van de kosten Ofl arlwid. Dat 

kan rcr clclinztzc nzct tijdclijk zijn Dat 

is dan ook niet de bedoeling Hct 

Strategisch Beraad bcpleit onder andere 

vcrr..,chuivingen van bela~t1ngen op vcr

bruik in het algemeen Als voorheeld 

zou kunncn dicncn ccn vcrhoging van 

de llTW. Daaraan zit uiteraard ee11 

[uropesc dimensic maar die bli]it bin

ncn dit hetoog even huitcn heschou

wing. Een verhogltlg van de BTW zou 

naar zijn aard structurccl en hlijvend 

zip1 en derhalve docltrdknd kunncn 

\Vordcn aangcwcnd voor tinancicring 

van overhcidsuitgavcn Vanzcllsrre

kcnd lcidcn hogcre priJzen als gcvulg 

van hogere HTW tot hogere claims in 

de -,ker van loon en inkomem Nader 

onderzoek moet uitwzjzcn up welke 

wijze een dtectievc f'olll)' 111ix kan wor

den gevonden Het kernpunt i<. cchter 

dat bij de voorgestelcle verschuiving 

niet uitsluitend milicuroliticke ol cner

gicpolitickc ncvendoelcinden worden 

nageqreefd n1aar een structurelc wijzi

ging in de linancicring van de collcctic

ve uitgavcn De twcede ver-,chuiving, 

namcli)k die in de he-,tedlllg van de col

lectieve micldelen van matcrielc naar 

immatericle heleid<;doclcn is uiteraarcl 

ccn aangclcgcnhcid, die slcchts op lan

gcrc tcrm!Jn kan worden gcrcalisccrd. 

Concentratic Ofl die inllnatcrzi.'ic zakcn 

en aanvaarding van ecn -,tructurclc \vij

ziging in het participatiepatroon in oll

zc .;;an1cnlcving zou cr 111 tocncmcnclc 

mate toe hiJdragcn de prohlemat1ck tc 

vcrmindcren." 

/)c_ Priii}CII 1Pmlc11 -')cstcld 3oor 3rs. 1\ I. 11111\CII 

m dr c· 1. Klof> 


