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n december 1994 i'> in dcze ruhriek 

o.rgeroepen tot ecn <,tralegi'>ch hc

raad over de posilre en de oricntc

nng van de chri<;ten-demouatie. 

De vcr<;lagenhcrd hinnen het CDA de 

onzckerheid en ver- warring -.oms, <;a

men mel de oppo-.iticrol hoden ccn 

kam. Iecierc politieke hcwcging <,\aal 

or dit moment voor de noodzaak van 

ccn hcrpo<;itionering tegenovcr de kan

tclingcn van onzc -.amcnlcving De 

grole politiekc <,tro- mingcn in on'> land 

hchhcn hun wortcl-. in de negenlicnde 

ccuw. Voor hun cigcn ovcrlcvcn, n1aar 

vooral voor de relcvanlie van onze de

moualie i'> hepa- lend, wclk antwoord 

ziJ vinclen op de vragcn van de eenen

twintrg-,tc ccuw. 

Nadal de l'artijraad van november 1994 

or voor-.tcl van de tocnmaligc waarne

mend partiJvoorzittcr mcvrouw !.odder-, 

dcze onru-.t, kan<, en uitdaging met cl

kaar vcrbondcn had, i'> in klcincre kring 

allcs op aile-. gezct 0111 <;yslcl11ati-.ch de 

vraag le '>lellen, tot welke keuze'> de 

coni rontatic van de nicuwe ontwrkkc

lingcn met onzc vi-.ic op een mcn'>

wuardigc -,anlcnlcving de chri~tcn

dcmocralic zou moctcn brcngen. Het 

was ongcloofliJk, wclkc re'>ptlll'> dit 

kreeg h11 degcncn, die cr hij hetrokkcn 

wcrden. Lxpcrl<, en helcidwerantwoor

dci1Jkcn met zeer zwarc prole<;<;ionclc 

of andere vcrrlichtingcn en verant

woordclijkhedcn blckcn niet aileen vrij

wcl zonclcr urtzonclcring bereicl mcc tc 

werken, maar tevcn<, de hoog<,tc rriori

lcrl tc gcven aan dit werk, qua tijcl en 
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aandacht. De methode om nicl op 

grond van ccn voorgcschotelclc con

cept-tebt lc wcrkcn, maar or basi'> van 

de analy'>c'> en oh-.crvalic'> van de af

zondcrlijke bctrokkencn blcek weli'>

waar tijdrovend, maar vooral vcr

riJkend, vcrTa'>Scnd en vernicuwcncl 

r\lcvrouw llcmclmans-Vidcc, lrd van de 

C_~cntralc 'W'crkgrocp, gctuigdc in ccn 

interview in de CDA-Krant van 2 I ok

tobcr van de gc·rnspireerdhcid en de 

vrijhcid hiJ de hehandcling- mcestal op 

grond van uitgehrcicle schriftcliikc in

hrcng van de lcdcn - van de kantclrn

gcn in onzc -;an1cnlcving, vun hun 

waarschijnlijke comcqucntics voor de 

kwaliteil van onzc samenlcving, en van 

de keuzc<, van de politick en de samcn

leving 0111 hij tc <,turen en tc corrigeren. 

Bezinning in hele partij 
"l:lij clegenen, die erhiJ hctrokken wcr

dcn" Hier zal som<, de pijn en hct gro

tc miwer<;tand. De gcdachtc, dat na 

a\lc<-; war tn de partij gchcurd wa.,, ccn 

select - sommigcn zeidcn elrtair 

grocpjc wei ccn~ zou gaan uitn1akcn. 

wclkc kocr'> de parlij nwe<;l kiezen, was 

voor ccn aantal (:J)A-cr'> ccn gruwel 

Hct wo~:. vooral ccn gruwcl voor de \e

den van de Centrale Wcrkgrocp van 

dat <,lralegi'>ch heraacl. lurst voor dcgc

ncn. die zatcrdag na zJtcrdag, avond na 

avond zich met die koer<;kcuzcs hezrg 

hiclden. Wic deze kolo111men gevolgd 

hedt, wie de aanpak van hiJvoorheeld 

hel Wetcn<,charpciiJk ln'>liluut hiJ ccn 

aantal ondcrwcrpen, zoals de rclatie 
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landbouw-natuur-milieu gevolgd heett, 

weet, dat een top-downmethode ver

raad betekent aan exact de erkenning 

van een van de centrale kantelingen 

van onze tijd. l\1ensen, burgers, lcdcn 

van het CDA an no 1995 zittcn niet 

meer te wachtcn op een ddtige com

missie, die na een aantal maanden wittc 

rook door de schoorsteen hlaast en dan 

rroclameert war cr gaat gebeuren. 

Wie als politicke hcweging langs de in

dividualisering en de emancipatie van 

de burgers hcenloopt, hecft in ieder ge

val gecn antwoord op de uitdagingen 

van de volgendc ceuw. Met de prcsen

tatie van het rapport voor de najaars

rartijraad is het strategisch heraad niet 

atgerond Het hcgint pas. 

Ceen van de drie 

letters van het CDA 

We kunnen toch moeiliJk 

veronderstellen, dat zaken als 

identitcit van een politiekc 

beweging rcr imreratid 

mandaat worden opgclcgd 

Wat de Ccntt·ale Werkgrocr 

heett wtllcn doen, en war 

ook herhaaldeliJk door haar 

voorzittcr rrol. mr. 1-.H.J.I. 

Andrie<,sen is gezegd, i<, een 

kadcr aanbieden, waarbinncn 

dat ge<,prek, <,yqemati<,ch en 

intemid, kan worden gc

voerd. Hct gesrrek, hetcr gc

zcgd de noodzakclijke hezin

ning, noodzakclijk niet zo

zecr vanwcge de situatie bin-

heeft nog inhoud als 

wij nu niet de 

bezinning aile 

kansen geven en 

door heel de 

beweging heen 

duidelijk maken dat 

het ons om de 

inhoud gaat. 

ncn de christen-democratic, 

al-; wei van\vcge de rcvolutionaire vcr

anderingen die zich in de samenlcving 

voordoen. len kader daarvoor. Niet 

meer en niet minder. 

Tu.,.,cn de najaarspartijraad en dte van 

)Lilli 1996 ligt er een stuk or tate] om 

binncn het CDA hct gcsprek over de 

nu zo wezenll)kc c11 inhoudelijke zakcn 

tc vocren. Ceen gcsprek over de rop

petjes, zoals (vooral ex-) rrominenten 

als ulticm advies weten aan te hiedcn. 

Het zal in de komende maanden bin

nen hct CDA over de inhoud gaan, 

over de keuze'>, de antwoorden, de 

oricnteringen. Dat zi111 met het Pro

gram van uitgangspunten en - ja - met 

de pcrsonele bezetting de elementen 

van onze identiteit. 1\ 1aar die rcrsonele 

aspecten zijn een afgeleidc, nict een 

pre-conditie voor onzc kcuzc<.. 

Een partij in gcsprek, in bezinning, niet 

op de cerste plaats over zichzelf, maar 

over de samenleving en de opdrachten, 

die uit de ontwikkelingen in die samen

lcving voortvloeicn. Dat is de kans van 

het moment. En daarom is er ook uitge

hrcid aandacht voor de methodes die 

die bezinning en dat gesprek kunnen 

bcvordercn. Niemand in de Centrale 

Werkgrocp van her strategisch beraad 

zal er echt wakker van liggen, als die 

bezinnmg uitrnondt in ecn <.tcvig dehat. 

Het enige waar ze wakkcr van zullcn 

liggen i'>, als hct wcrkstuk een gcsloten 

hock blijtt, als het bcschouwd zou wor

den al~ ict..,, wat weer n1ooi i" n1ccgcno

men, in de zin van: wiJ docn ook mee 

in het intcllectuelc dchat over de toc

kom<,t, en dat hebhcn we aan een spe

cialc club gedelcgeerd Ceen van de 

dne letters van hct CDA hcelt nog in

houd, als wij nu niet die bczinning aile 

kans geven en door heel onze bewc

ging hccn naar hinnen en naar buitcn 

duidelijk maken, dat het ons om de in

houd gaat, en niet om hct hcstuur, niet 

om de macht, niet om de poppetJCS. 

Her strategisch heraad i'> nict op de 

Partijt·aad van I 'J'J4 hegonnen, nict hi1 

de instelling van de Centrale Wcrk

groep onder Ieiding van AndrieS'>cn, 

nict in eerdcrc gcschriften in dit hlad 

her hegint na de prcsentatic van het 

rapport' 



Nieuwe fora voor overleg en 
kennis 
Hct hcraad hcgint nu hinnen de hc

<;taandc kadcr<, van onze partij. Die ka

dcr'> verdiencn bet allcrecr'>t de kam tc 

kri1gen hun zorgen, hun waarncmin

gcn, hun keuzc<; te tormulercn. WiJ zijn 

mccr dan wclke andere partiJ ouk cen 

hcwcging van heel de ~an1cnleving, nict 

van ccn hcpaalde kla<,<,e, nict van ecn 

hcpaalde kcrk, nict van cen hepaald ge

hicd. I )ic nog '>teed' dankzij die kader<, 

nict atgekapte vcrworteling in heel de 

-..an1cnlcving j<., onzc groohtc trocl 

Daai·door mocten wiJ ook ccn palet tc

voor'>chipl kunncn halcn van kcuze'>. 

die heel die <;amenlcving aamprekcn. 

De dialoog met die kader<, i-, een voor

rang<,traject. Tcgelijkcrtijd zicn we ook, 

in mindere mate mi<,<,chicn dan hiJ vclc 

andere partijen, - maar toch - een al

hrokkcling van om lcdcnhe<;tand en 

daarn1cc van onzc conlnlunicatictnogc

liJkhedcn met de <;amenlcving. \)oor 

met name dr. CJ Klop i-, in OilZC krin

gcn daar rcgcln1atig en indringcnd de 

aambcht op gcve<,tigd, ook in reJCtic 

op de huitcngcwoon ongcnuancccrdc -

on1 gccn undcrc tcrn1 te gchruikcn -

'tandpunthcpaling van mini-,ter Dijk'>tal 

op hct rapport van de commi<;<;ie- Van 

den lkrg inzake de relatic ovcrhcid-po

litickc partiJen 

I )at roept de vraag op naar de moticvcn, 

waaron1 anno nu lllCil'-.Cfl nog lid wor

den van een politiekc partiJ. In rcauie 

op de ui<;i'> van het C:DA hehben nicu

wc dikwql-, JOnge, mcn<;en zich gemeld, 

die willcn mecdoen, hehhen zittcnde 

maar wat pa-.."iicvc lcdcn aangcbodcn ac

tid tc worden, zip1 zoal-, hicr hoven 

hlcek reed, acticvc \eden in de wminPr 

gcgJan. l)c hclang'-.tclling voor hct ~ynl

Jlihilll11 in de Nieuwc Kerk van 12 en 13 

mei )I en voor het zomernummcr van 

Chri,ten Demouati'>che Vcrkenningcn, 

dat hiervan ver,lag deed, warcn uitingen 

van die 11ieuwc helang<;tt:l\ing. 

Hurgcr<; worden niet uit gewoonte en 

zcldcn uit eigcnhclang lid van cen poli

tickc partij, zcker nu nict. Hurger<;, die 

lid worden, willcn mec<;prekcn over de 

tockom<;t. Nog '>leech i'> de politieke 

partij hct enige kadcr, waarin het ge

<,prek over de kcuze<; van de <;amenlc

ving, over de toekom<;t, nict vrq

hlijvcnd i'>. Cccn lillbhou's, gcen opi

ntcpagtno''->. gCL'Il praathuizcn en di-.cu<..,

'>ic-avnndcn kunncn hct vcrplichtcnd 

karaktcr van het gc'>prek h111ncn cen 

politickc partij vcrvangcn. Len di,cu<;<;ic 

hinnen de politick moct crgcm toe lei

den: cen ja ol nee in een verkiczing~.,

programma, ccn dllldclijkc uil'>pri!ak in 

vertegenwoordigende organen, ecn he

'>luurliJkc hc,li<,<,ing. De wil om mec tc 

<;prckcn, mee tc denkcn, moct maxi

maJI gehonorccrd worden. Llitcraard 

binncn de hc'>laandc kadcr<;, w<1nt die 

hebben nieuwc in<;troom en nicuwc cn

gagcmcntcn hard nodig .. 1\laar hct "de 

vraag of de hczinning hinncn hct (]),1\ 

ook niet nicuwc lora en nicuwc tacili

tciten vraagt. Zovclcn hchhcn Zich de 

laal'>tc maanden met de vraag tot hct 

Wctcn'>chappclijk lmtituut gcwcmt 

wat kunncn we docn, hoc kJil ik mip1 

kcnni-, op dit of dat '>peciliekc tcrrcin 

inzettcn~ Llitcraard wordt altijd vcrwc

zcn naar de gcmcemclijke aldcling a\, 

het begin van de opinievorn1ing, !Ull.,t 

nu, 111Jtlr we zien daarnaa~.,t en in aan

vulling daarop die hchodtc aail hct 

lundamcntclc gc'>prck en aan de 'pcci

hcke inbrcng op hcpi!alclc Vilkgchicdcn 

Het weg'>nijckn van de contaLtcn met 

de dcpartcmcntcn, de noodzaak van 

lundi!mentcle hczinning, en de hcrcid

hcicl van zovclcn om JUI'>t nu crhiJ tc 

zipl, nwetcn met clkaar gccombinccrd 

worden. De centrale thcmJ\ van hct 

<;tratcgi'>ch hcraad vcrdicncn uitwer-

r-, 
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king, nadere dcskundigheid, weten

schappelijke toetsing, ook op diverse 

consequentics en toepassingen. 

Fen partij, die een functie wil hebben, 

ccn bewcging die kansen wil bieden 

voor inhoudelijke discussies, die moet 

daarvoor ook de fora scheppen. Dat is 

wat nu moet gebeuren. Het gaat cr niet 

om wat dan ook at tc doen aan de voor

rangsroute voor de hcstaandc partijka

dcrs; het gaat om aanvullende en onder

steunende initiatieven, het gaat om mo

bilisering van deskundighcid en het gaat 

vooral om hct vasthouden van nieuw 

engagement. Het paradoxale van de 

nieuwe interesse in het CDA zou wei 

eens een signaal kunnen zijn van de 

grote behodte aan een politiek, die 

meer is dan een voetnoot hij econo

misch heleid. Over de euforie en de 

zonnigheid van Prinsjesdag heen hoor

den sommigcn ook buiten onze kring a\ 

het gerommel van een weersomslag, 

kan de politiek zich veroorloven om 

een Troonrede tc Iaten uibpreken, die 

centrccrt rondom de zin, het gaat heel 

goed in Nederland, maar het kan nog 

beter. Waar waren de visies, de keuzes 

voor een andere inrichting van de sa

menleving, de hooggeprezen staats

rechtelijke vernieuwing, de wijze waar

op paar'> met zaken als technologic en 

ethiek wil omgaan. Uhcrhaupt, waar 

waren de noodzakelijke vcrgezichten, 

die we nodig hehhen om te geloven, dat 

het in de politiek ergens om gaat. 

Moest de gebeten irritatic van de PvdA

top op de poging van de Wiardi Beck

manmtichting om het dehat tenminste 

crgens over te Iaten gaan, de lcegheid 

van paars verhullen. /\leer dan ooit is 

juist nu cen lange termijnvisie nodig. 

Het lachen om de pogingcn uit onzc 

kring om het in ieder geval ergens over 

te hebben zal nog wei eens sneller kun

ncn vcr'lton1n1en dan nu in regeri ngs-

banken gedacht wordt. De Centrale 

Wcrkgroep van het strategi'>ch heraad 

heeh bouwstenen voor de ontwikkcling 

van die visie willen aanslepen. 

De thema's die voor hct strategisch be

raad naar voren worden gebracht lenen 

zich hij uit<.tek voor een nwhilisering 

van nieuwe intcresses en voor eer1 nieuw 

begin in de relatie van bet CDA met een 

gcneratie, die nog maar ccn reden heeft 

voor betrokkenheid bij onze partij de 

mogelijkheid om met gelijk verontrus

ten mee te praten en te studeren over de 

richting van onze samenlcving. 

Het Weten.,chappclijk lnstituut moct 

ook zijn consequentics trekken uit deze 

nieuwe rcalitciten. Vee! van zijn rap

porten zijn dank ziJ vrijwilligc mede

werking van grotc experts en dcnkers 

tot stand gckomen, de cigcn beperktcr 

worden mogelijkhcden, en het huidige 

aanbod zoudcn in ieder geval tot ccn 

duidclijk nieuw actieprogram moeten 

leiden. Flementcn daarin zijn tenminstc 

in hct lopendc scizoen een aantal thc

matische conferentics die aansluiten bij 

de centrale onderwerpen uit het strate

gisch beraad. Die conlcrenties mocten 

in de lijn met de tilosotie, die hier rc

gelmatig ontvouwd is evenmin als hct 

stratcgisch heraad 'Haag<:~c' aangclcgcn

heden zijn Ook hier gaat hct primair 

om ecn participaticve inhrcng De cotl

ferenties mocten naar de centra gaan, 

waar de specitiekc thematische deskun

dighcid opbloeit en nict omgekeerd 

1\\aar ook nog verder moet het Weten

schappelijk In.,tituut mccr dan voor

hecn die platforms houwen voor dat 

verplichtcnde politieke gcsprck en zo 

de unickc functie van een politickc bc

weging concrctiseren, dcskundigheid 

mohiliseren en vooral die '>oms hcers

endc stilte van de christen-democratic 

in het puhlicke dcbat doorhrekcn. Die 

platlorm<. moetcn niet aileen in Den 



Haag gehouwd worden, maar ook op 

die plaat<,en, waar mcnsen bijcen kun

nen e11 willen komen om over de toc

komst van de samenlcving, de rol van 

de polittek e11 de inbreng van hct CDA 

te <,prcken Zo zal hlijkcn, ol wiJ kun

nen honoreren het centrale motid van 

burger'> om nu nog actid in hct politie

ke debat aanwczig te zijn. 

In het rapport van het <,tratcgisch be

raad, maar ook in het velc wat rond dit 

hcraad naar hoven i~ gckon1en, liggcn 

voor de opstap naar dat debat volduen

de punten. 

Toctsing en ondcrhouwing van onze 

keuze<,, het horen van en de instroom 

van nieuwe menscn, dat is het twecde 

<,poor 

Oude en nieuwe belangen en 
bewegingen 
De terugkecr van de chn<,ten-democra

tie, waarvoor in de komende maanden 

de basi'> gelegd moet worden ('the end of 

the lm}lllllllli() vraagt nog mecr. Ieclerc 

bredere vaderland<,c politieke partij 

drcigt het zicht op het eigen elcctoraat 

te vcrliezcn door de atbrokkclcnde par

tiupatic. Voor het C:DA komt daar nog 

bij, dat vee! automatische vcrbindingcn 

en conlnlunicatickanalcn zijn vvcggc

vallen ol vernauwd. Het zou overigens 

vnwonderlijk zijn, al-, de chri<,tclijk-so

cialc organisaties, die ook ccn eeuw 

oud zip1, niet ook te maken krcgen met 

de vraag, hoc ziJ hun inspiratie vorm 

moeten gevcn in cen zo vcrandcrde 

ti1d ,\bar voor het CDA betekcnt dit 

wei dat het zijn contacten met verschil

lcndc groepcn in de samenlcving, die 

ieh te meldcn hebbcn aan unze partij 

ot zich daar zclts mce verwant voelcn, 

andcr-, n1octcn organi~cTcn [)at i~ gccn 

ramp de C:DU hectt die draai al veertig 

jaar gelcdcn moeten maken, en de 

mceste andere christen-dcmocrati-,che 

( [)V II"' 

partijen kunncn ook niet terugvallen op 

een christelijke zutl. 

Hct betekent wei. dater iet<, voor in de 

plaats moct komen: helangenorgani-.a

tic..., en ook one i<..,r...,uc-hcwcgingcn nloc

tcn weten, dat de telcloon wordt 

opgenomen. Maar ook het CDA moct 

voor inlormatie, toet<,ing, heroricnte

ring en draagvlak bij die organisatie te

recht kunnen 

De onderscheiden organen rond hct 

C:DA, zoal-. partiJ, Tweede Kamer

tractic en het WetcnschappeliJk lnsti

tuut, hebben cbarbij ccn eigen invak 

hock. Het Wcten<,chappelijk lnstituut 

zal voor zijn advi<,ering en onderzock 

naa<,t de academische contacten ook 

zorgvuldig het netwcrk moctcn ondcr

houden van bcleid,makers in het maat

schappelijk middenveld, hi) bclangcn

organisatie'> van allerlci soort, en hiJ be

leidsverantwoordelijken, terwijl hct 

CDA als partij nieuwe contacten moet 

opbouwen met bijvoorbeeld de boeren, 

de milieu-organi<,aties, de bomkn van 

oudercn, de omroeporgani'>atie'>, de 

zorgsector, de kerken. 

Daar zijn nog geen hlauwdrukken voor. 

maar zeker i'>, dat de ideecn, zoals d1e 

in het rapport van de Centrale Werk

groep van het strategi<,ch heraad zi1n 

neergelegd, uit'>tckende aanknoping'>

punten hieden voor een ge'>prek met 

ccn aantal van de gcnocn1dc grocpcn 

Het gaat om wederzijdse he Iangen. I k 

tijd dringt: de problcmatiek van de ou

deren, het platteland, de grote steden, 

de allochtonen, het milieu, de rol van 

de n1cdia moct grondig doorgc;.,prokcn 

zijn, voordat de pennen weer in de inkt 

gedoopt worden voor het schn,ven van 

hct nicuwc vcrklczing<..,progranlma 

l'vlaar het gaat <,oms ook om de weder

ZIJd-.e helangen verre overschrijdende 

onderwcrpen. Dezerzijd-, i'> al enkelc 

keren geopperd, ol met name de idee 

0 
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dat christei!Jke gelooh,overtuiging rele

vant is voor '>OCJale en economi-,chc 

keuzes, niet telkens opnieuw vcrtaald 

client tc worden in krachtige instrumcn

ten van overdracht en tocpa"ing. [r is 

een program nodig dat ook ecn volgen

de generatie in >taat qclt kcnnis te lle

mcn van de richtinggevende heginselen 

van het christelijk->ocialc denkcn dat 

de huidige gcneratie in staat stelt om 

ook voorhij de vertaling crvan in eigcn 

institutie> de sociale en cconomische 

realiteit te bevruchtcn. Het zou van hij

zondere hetekenis zijn, a!-, dit scizocn 

op dit terrein een duidelijk actiepro

gramma tot stand zou komen. 

De chri'>ten-democratie a!, negentiendc 

ecuw-, vcrzct, tcgcnbc\vcging tcgcn de 

dominante cultuur van die dagen, tegcn 

dominante stromingen. Fnerzijds tegen 

een stroming, die van mcning was, dat 

armoede en proletarisatie de onvermij

delijke hijprodukten waren van moder

niscring en industriali,atic, anderzijds 

tegen een c.trnn1ing die nict'-; gocd') zag 

in de hestaande orde en daar radicaal 

en revolutionair mec wilde hreken. 

De architectuur van de 
samenleving 
Vanuit de cultuuranalyses van de chri>

tclijk-sociale leer heeft de christen-de

nlocratic haar cigcn antwoord gctor~ 

muleerd. Het i> een grote politiekc bc

wcging gc\vordcn, die i.,Oill~ door~lag

gevende medeverantwoordel i ikhcid 

hedt gedragen voor de inrichtingskeu

zes van onze samenleving in deze hon

dcrd JaiTn; ee11 politieke hewcging, die 

in internationaal vcrband nog steeds de 

n1otor is van hct grootstc nt~-oorlog-,c 

maatschappclijkc project de luropcse 

ccnwording. 

Het uiteindelijke politickc debat moet 

juist met hct oog op de eenentwintigste 

ccuw opnicu\v gaan over die vraag: wat 

voor samenleving willen we' Die vraag 

n1oct ccntraal ')taan in onzc bczinning, 

in hct hrede strategisch heraad. in de 

partij en met andercn 

Vandaag de dag Z!Jil er velcn, ook on

der ons, die het milieu de onvcrmijdc

lijke priJ'> van de groei Iaten hetalcn, die 

het niet volwaardig dec! hehhen van 

zovelcn aan de samenleving alkopen 

met uitkeringcn. En ook nu zijn cr, die 

de huidige samenleving alwiJZCn, 111 

heimwce hqvoorheeld naar 'toen gcluk 

nog heel gcwoon wa~:.'. 

Als wij her dehat willen uittillen hoven 

het emotionele, het ang<,tige en hoven 

het zogenaamde onvermijdclijke, dan 

moet ccn hcweging a!-, de christen-de

mocratic schcrpcrc ogcn en oren krij

gcn voor wat cr nu en n1orgcn in die 

samenlcving, in die cultuur echt aan de 

hand is. 'Crrillm<}" IICIP ciPilis,rtioii' zcggcn 

de Tuftier<, in hun laahtc zo gcnocmdc 

bock. Wit zouden hen dat 111ct gemak

kelijk nazeggcn, omdat dat in luropa 

zou suggereren, dat overheid, dat poli

tick -,amcnlcvingcn, en zclts heschavin

gen zou makcn. Dat Jlli'>t niet. 

Ooit gaven de pionic,-., van de -,ociale 

strijd, mcnscn als Aricn'>, Talma, Kuyper, 

Pocls, C:ohhcnhagen, aan de christen

democratischc partiJcn de ogen en de 

oren om te zien en te horen, wat er 

echt in de '>Jillcnlcving, ook in de scg

mcntcn, die niet op de chnsten-demo

cratcn stcmdcn, lccldc. 

Hct <,tratcgi'>ch heraad zal Llltcindel1jk 

niet slagen, als de partq zich nu niet 

wcct tc koppclcn aan de imtitutcn en 

de per<,onen, die zich '>y'>lcmatisch hc

zighouden met de vragen naar de rich

ling, waarin onze cultuur zich bewecgt 

Armoede i'> voor een niet onhelangrijk 

gcdeelte mocilijkcr mccthaar dan ooit, 

omdat aan de kant staan en eenzaam

heid er ander-, uitzicn dan honger ol 

-,lechte hchuizing. Onvritheid i'> moci-



lijkcr dan ooit mectbaar, omdat niet 

echt de kam knjgetl op andere waar

deopvatti ngen, cen andere moral i tei t, 

een andere lcvcn<,<,tijl moeiliJkcr mcct

haar zip1 dan gcvangcn<;chap of ccn

.,uur 1-:n c<:n ovcrbcla<,t milieu ot ccn 

onhcr<;tclbaar ilangeta<,tc natuur prote<;

tcren en <,tcmmcn ntet. 

Toch i., het onze opdr<1cht al., politickc 

bcwcging cbt te rcgi.,trcrcn en tc cvalu

ercn, in cvenwicht met de nicuwc kan

.,en, die de modernc cultuur de memen 

gee h. 
.~bar het zou cen grove ovcr.,chatting 

ziJn van het C:DA te denken op cigen 

houtje ccn dicpga<1nde ohjcctievc en 

hrede anaJy.,e tot <,tand te kunnen hrcn

gen van de trendontwikkclingen in de 

opvattingcn van de Ncdcrland<,e bcvol

king, de lcdomgeving in de toekomst 

bepalendc factorcn ill., technologic en 

glohali.,cring. en daar dan nog ccn ethi

.,chc babn., aan tc verbinden op hct cri

terium van de mctlw:ilardighcid. 1\laar 

de mocilijkhetd van vraag<,telling, ob

.,ervatie, oordcel en antwoord i., gccn 

excuu<; om dcze analy<,e niet -,y.,tcma

tisch op de agenda viln de politieke hc

zinning tc willcn plaat<,cn. Aileen: ook 

hl(:r zullen in-,titutionelc voorzicningen 

nodig ziJn, ee11 pok<,tok, die in icder 

gcval zo bng i<; al., die hij de imtitutcn, 

die tn on<; land en nahurige Ianden zich 

bezighouden met de vrag<:n naar het 

nteuwe denken, naar de 'L/HttPcit' hcpa

lcndc nieuwe g<:gevcnheden (zoal., glo

hali-,ering en technologic) en de come

quentie<, voor de humanitcit van onze 

cultuur. Het gaat er du<, om om cen 

koppeling tc lcggen naar de instcllin

gen die de lcitelijke ontwikkelingen in 

denkcn en waardc opvattingen rcgi.,tre

ren: het gaat 0111 een lui-,terend oor 

voor de voorspellingcn van de weten

<,chap over die glohalisatie, technolo

gic, dcn1ogralic. en hct gaat ook on1 

ccn koppeling met de cvaluercndc in

<,\ituten, die hijvoorheeld vanuit de 

<:thick, klJken naar de nieuwc cultuur 

Hct gaat in wczen 0111 cultuurkritick. 

Ecnvoudigcr gc"tcld: wat voor ~oort sa

mcnlcving willcn we en wat voor soort 

<,a111enlcving willcn we niet. D<1ar zijll 

gcconccntreerde informatie en cvalu

iltie voor nodig, en gclukkig raken die 

<;teed., meer voorhandcn. Vanuit ge

declde intetT<,<;e, ta.,cinatie <;0111'> over 

de kocr<,en en wendingcn die otlZC sa

rncnlcving nccmt. Nu nog lron'-.cn '-;0111-

migen dt: wenkbrauwcn a]., 

onzc hcwcging contact zockt 

met imtcllingcn, die de nor

men en waardcnontwikkelin

gcn i11 Europa onderzocken, 

of met imtcllingen, die zich 

bt:zighouden met cthick en 

zingcving-;vragcn. Wic hct 

politieke debat verengt tot 

een di.,cussie over het jui<,te 

economi.,chc belcid, t<, met 

een achterhaalde vraag-,tel

ling hezig Zei CF von 

Weiz<,acker ntet, dat "dir 

Fnu}rll drr Zuku11jl Fnu}rll drr 
Et/Jik srtll"' 

Er liggen -maximaal 

- twee jaar voor ons 

tot het volgende 

verkiezingscongres: 

een jaar om het 

verkiezingsprogram 

te schrijven, een 

jaar om de 

fundamentele 

keuzes echt te 

De Centrale Werkgroep van 

het strategisch hcraad hedt 

geopteerd voor die hredcrc 

en dieperc hcn<1dering van de politick 

Uaarmce kan de ba'i' gelcgd zip1 voor 

een nieuwe vcrhouding tu"cn de aca

demi-,che wcreld en onze heweg111g. 

Wij hebbcn de bouw<,tcncn van de cul

tuurkritiek van univer.,iteitcn en weten

<,chapper<, nodig, wij hehhen de cbta 

nodig over de vcranderingen in denkcn 

en in waarde-opvattingen. Maar al de

gcncn, die ccht hezorgd zip1 over hct 

gebrek aan tockom.,tvi<,te en de vcren

ging van hct politteke debat tot een 

econo111i.,ch en he.,tuuriiJk gcheel, heh

hen haat hii contacten met het CJ)A 

maken. 
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Dcze eigen kcuze voor de tockomst 

houdt daJrom in ecn nieuwe dialoog 

tusscn de wetenschap en de democratic. 

Een zinvol strategisch beraad zorgt 

voor die koppeling, nict omdat we zo 

graag liefhcbhercn met allerhande ana

lyses, maar omdat hct dehat van de toc

komst juist over die vragen zal gaan, 

die nu hij tilmofcn en theologen, en 

niet tc vergcten in de literatuur oprij

zen. 

Slechts twee jaren resten 
nog ..... 
Er is recent in de Amerikaanse politick 

een snort natuurwet ontdekt. Wic de 

laatste vijftig jaar de bestc verkiczings

convcntie had georganiseerd, blcek 

achteraf zonder uitzondering ook de 

vcrkiezingen te hebben gcwonnen Dat 

komt omdat een partij die tussen de 

verkiezingsconventie en de dag van de 

verkiezingen haar zaken niet op ordc 

hecft, dat nict tusscntijds kan herstcl

len. Velen onder ons zullen zich als de 

dag van gistcren hct verkiezingscongres 

van eind januari 1994 herinnercn, en 

zullcn zich bij deze natuurwet zeit iets 

kunnen voorstcllen. 

Twce jaar is heel wcinig In de herfst 

van twcc jaar geledcn wcrd door som

migen hct advies van prof. Kolnaar in 

de wind gcslagen om je nict blind te 

staren op scenario's en herekeningen 

van hct C:entraal Planhureau. Het wa

ren, zci Kolnaar, maar aannames, die 

hovcndien afweken van allcs war tot 

dan toe zich aan ecnnomische varian

ten had voorgedaan. Maar ook wij bo

gen voor de doorhcrekeningszwcep van 

hct C:entraal Planbureau. We weten nu, 

waarvoor de hijstellingen, de spoed

acties, om gcen andcr woord te gebrui

ken, en al clat andere clat ons genekt 

hecft, nodig waren. Nergens voor' Wij 

haclden hovcndien al cen uitstekcnd 

rapport ZiJistra (II) en daar stone! prc

cics in hoe we met de ovnhciclsuitga

vcn 111 wisselende omstandigheden 

mocsten omgaan. i\laar op dat moment 

wcrclen er nog discu55ies hcropcncl, die 

eigenlijk al lang haddcn mocten zijn af

gcsloten. 

Er liggen maximaal- twee jaren voor 

ons, tot hct vcrkiezingscongres. T wee 

maal een jaar: ccn jaar 0111 het vcrkie

zingsprogramma tc schrijven voor cen 

tockomstgericht, hcrkenhaar, relevant 

en ccrlijk C:DA; een jaar om de funcla

mentele kcuzes, die - hctzij achterhaald 

door de partij gemaakt moetcn wor

den, en door niemand anders, ook ccht 

te maken, wei met de agenda van bier

hoven in de hand: 

op basis van bczinning intern; 

op basis van nieuw engagement en 

hredc cleskuncligheicl; 

op basis van contactcn met oudc en 

n1cuwe hewcgingen en helangcn; 

op basis van echtc kennis, van water 

in die samenlcving aan de hand is, en 

aan de hand zal zijn 

We moetcn -.impelweg alles uit de kast 

halen, wat cr in staat. Hct engagement 

rond het starten van hct stratcgisch he

raad hccft hewezcn, dat dat heel vccl is, 

en clat zullen we hard noclig hehhen. 

i\ 1aar dan kunnen we ons ook opnicuw 

als cen bcweging presenteren met visie, 

met duidelijkc oricnteringen, met ccn 

prograrnn1a, dat over vccl n1ccr gaat 

dan op Prinsjesdag were! gezcgd, clat 

het toch zo goccl ging in ons land, ai

leen, clat hct in de komendc jarcn beter 
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