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Christen-democraten zien de imperfectie van de markt en de gren

zen van de maakbaarheid van de samenleving. En de homo econo

micus geldt voor hen niet als de maat der dingen. De christen

democratie wil investeren in een verantwoordelijke samenleving. 

D 
e centrale vraag waar de 

chri'>ten-dernocratie voor 

staat is: 'Wat voor sarnen

lcving will en \VC voor onzc 

kinderenc' Het gaat om de samenlc-

ving van morgen, en tegelijk om de be

sluiten die we vandaag nemen. De visie 

op mens en maatscharrii van nu is van 

doorslaggevende betckcni., voor het sa-

menlcvingsperspectid op 

langere termijn. 

De christen-democratische notic van 

de vcrantwoordelijkc samcnleving ont

brcekt. de waarde van de gesrreidc ver

antwoordelijkhcid wordt mi'>kend l\1en 

kiest hetzij voor individualisering hetzij 

voor con1n1crcialisering. 

Dit paarse kahinct ontbccrt een visie 

op de rol van organisaties van burgers: 

of ze worden doodgczwegen, ol zc 

worden uit tonnele struc

turcn gewcerd. ol ze wor

den ingc~nocrd in rcgc\-; 

die het rrimaat van de ro

litiek moctcn bcvestigen. 

lk wil dat met cen enkel 

voorheeld illustreren: 

- De keuze voor de 24-

uurseconomie. Dezc komt 

tot uitdrukking in de actu-

elc voorstellen inzake 

Winke].,]uitingswct en 

We zicn or dit moment. 

volgens de grondpatronen 

van de hootdstromen in de 

Nederlandse politiek: aan 

de ene kant het liberalc 

rnarktdenken, gericht or 

de autonomc men<>. en aan 

de andere kant het tanen

de geloot in hct alloceren

dc verrnogen van de ovcr

heid van de sociaal-demo- Drs. E Heerma Arbeid'>tijdenwct Mij11 

era ten. 

In de nco-libcrale, raarse. receptuur 

van een mix van markt en overheid'>in

terventie. ontbreekt of is zwaar onder

helicht de rol en plaats van de gcrneen

schap, gemeen<,chapszin en gemeen

scharsbelcving. 

collcga Bolkestein vcrwijt het C::DA een 

anti-lihcralc houding vanwcge de or

stelling tegen de Winkelsluitingswet. 

Wij zouden de roer van de consument 

niet volgcn. Volgens mij wortlt de rol 

van de consument hier te vee] geacccn

tuccrd, en die van helJngen van wcrk

nemcrs en zclh.tandigcn in het midden-



en klcinbcdrijf te wcinig, cvenals de rol 

van de zondag in een week als dag van 

ont1nocting, hczinning en rust. 

Nu cens sprcekt de pastoor dan weer de 

koopman.. ecn wirwar van scntimen

ten en belangen zo poneert hij vcrder. 

Ook hicr slaat Bolkestein gecn hruggen 

voor ecn dialoog over waardcn. 

Ten twcede kunnen de aanvallen op de 

pluriformiteit door de paarse coalitic 

een blijvendc schade aanrichten. Of het 

nu gaat 0111 ont\vikkcling-;')Jnlen\vcr

king, ondcf\vijs. hct omrocpbc-,tel of het 

maat-,chappclijk activeringswerk, de or

ganisatorische en lcvensheschouwclijkc 

pluriformiteit wordt aangcvallcn. 

Ten dcrdc wijs ik op de voortschrijden

dc ophdfing van de ovcrlegeconomie. 

De ovcrlegcconomie is op zich niet 

hcilig, verantwoordelijkhcden moeten 

zcker betcr worden atgehakcnd lv1aar 

onder andere de afschatfing van de ad

VIcsvcrplichting van de Sociaai

Economischc Raad (SERl duidt op cen 

mcntalitcit die vcrantwoordeli1khcden 

van maatschappclijke vcrbandcn af

hreekt. Dat is cen prij-; die hetaald 

wordt voor mccr markt en meer pri

maat voor de politick. 

Kenmerken christen
democratisch gedachtengoed 
Zo zip1 cr mecr voorhcclden. Bclang

rijkcr is dit Wat ons ondcrscheidt in 

ons chri.,tcn-dcl11ocratischc gcdachtcn

gocd. zijn in mip1 ogen onder 111eer de 

volgcndc dric ken111erken: 

Wij zien naast de wezcnlijke rol van 

de 111arkt en hct marktmechanismc. 

ook de i111perkctie van de markt. 

Wij zicn naa'>t de onvervree111dhare 

(kern- I taken van de ovcrheid. ook de 

grenzcn van de 111aakhaarhcid van de 

',Jfllenlcving. 

Tcgcnovcr de vcrahsolutering van 

hct 111dividu en. in het verlcngde 

daarvan, de verah-;olutcring van het 

primaat van de politick, zien wij 

naast de homo-eco11omicm ook de die

nende mens. 

In de architectonische kritiek op het 

ondermaanse die het rooms-katholiekc

en protestants-christelijkc staatkundige 

denken eigen is. en hoort te zijn, stel

lcn wij als christen-democraten hct vol

gende ccntraal: 

de mem is niet het eindpunt. maar 

het beginpunt, 

hct gaat nict 0111 het individu ma<H 

om de verantwoordelijke mens, 

de waardc die familic, gezin. werk en 

allerlei andere samenlcvingsverban

dcn hecft al-, cement, als cohesie in 

de maatschappii: 

de positie van het kind onderwcg 

naar volwa'>Senhcid en hurgerschap, 

de mcnselijkc maat als randvoorwaar

de voor verantwoordclijkhei.,heleving. 

l'roblemen van deze tijd vragcn niet 0111 

een 'dclegatic' eenzijdig naar die ovcr

heid. naar de politick. naar de markt of 

naar het individu. Enkelc indringcnde 

problemcn die onze Ncderland-;e sa-

111enlcving bczighouden en zullen bc

zighouden, vragen on1 cen vcrantwoor

delijke samenlcving, waarin gemeen

schapszin en gemeenschapshcleving 

een onmishare cohcsiefactor vormen. 

Evenwicht, harmonie tussen markt, 

overheid, individuele burger'> en een 

verantwoordeli)kc sa111enlcving, is naar 

mijn stcllige ovcrtuiging een randvoor

waarde 0111 de grote vragen van dczc 

tijd nader tot ecn oplossing te hrcngen. 

Daadwerkelijkc spreiding van verant

woordclijkhedcn. 

lk dcnk hierbij aan vraag.,tukken als- in 

willekcurigc volgorde -: 

de vcrgriJzing en de vercenzaming, 

ccn substantielc groep die het tempo 

van de maat-;chappclijke ontwikkc-
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lingen nict kan volgen, 

participatic en -.ociale uitsluiting; 

integratie van minderhedcn in de 

Nederlandsc samenleving, 

helcelde en kitclijke onveiligheid; 

de grenswaardcn van Ieven en dood; 

investeren in opvoeding en waarden

overdracht. 

Vraagstukken die cen christelijk-sociale 

volkspartij in haar wczcn raken, en ap

pellcrcn aan de uitgangspunten van so

lidariteit en publieke gerechtigheid 

Het zijn nieuwe emancipatie-opgavcn 

van de samcnleving, voor de samenlc

ving en door de samenleving. 

Sociaal-maatschappelijk deficit 
De Koningin sprak op 5 mci in de 

Ridderzaal in haar indrukwekkendc 

toe-.praak 'Herdenken na vijftig Jaar' 

over "de dreiging van een maatscllJppij 

die in ontbinding raakt." ZiJ vertaalde 

wat hi) zccr velen !edt. [r dreigt een 

sociaal maatschappclijk deficit. Hct is 

ecn opgave V(?or on-. allen dcze drei

ging tc bestriJden Het vraagt van poli

tieke partijen, kerken en maatschappe

lijke in-,tituties, in de be-.tc tradities in 

de gcschiedenis van ons land zoals de 

striJd tegen het water, zoals de 

Woningwet van 190 I en zoals de we

deropbouw na de Tweede Wcreld

oorlog, om hernieuwde sociaal-maat

schappelijke COIIIIHilmrllls. Het vraagt het 

beste uit de kast te halen, zekcr wat de 

politickc partijen bctrclt. 

De centrale vraag waar het vandaag om 

gaat is, nogn1t1al'l: wat voor -;anlenle

ving willcn we, wat voor samenlcving 

willen we voor onzc kindercn. Om toe 

te komcn aan dat samenleving<;pcrspec

tief dat werkelijk tcgemoet komt aan de 

waarden waar de christen-democratic 

voor staat. Wij willcn als christcn-de

mocraten ondcrweg naar de volgendc 

ecuw, als chri<;telijk--.ocialc volbpartij 

onze bijdrage lcveren aan de verant

woordeliJke samenleving. U zult inmid

dels bcgrepen hcbben dat daarbij de 

homo- ecollomicus niet als maat der dingen 

n1ag gclden!~. 

lnvesteren in inhoud 
Het CDA maakt de laat-.te andcrhall 

jaar een moeilijke periodc door. 

Sommigcn ontwaren zclfs het einde van 

de christen-democratische hcwcging. 

Echtcr, de christen-democratic is nooit 

een vanzelfsprekendheid geweest. In 

het verlcden is altijd gcvochten voor de 

cigen idealcn, ondanks wcerstand en 

interne discussie. In de prcn zeventig 

werd gcwerkt aan de eenwording van 

hct CDA. Dat was geen rimpelloos 

proces. Begin jaren tachtig zaktc het 

CDA wcg in de opinicpcilingen 

i\1aar zowel in de jaren zeventig, als 111 

de Jaren tachtig, waren het juist de uJt

gangspunten, de esscnticle christen-de

mocratische waarden, die vitaliteit, 

kracht en inspiratie hchben gegevcn. 

En ook nu. lnvcsteren in de inhoud van 

de christen-democratie nu hctekent in

vesteren in de toekomst. 

De afgelopen twee dagen is er vee! 

ge'investeerd en perspcctiefvol gcspro

kcn over wat christen-democraten ten 

dicpste hewecgt. Mensen, instituties en 

ook politieke parti)en kunnen foutcn 

n1akcn, n1aar van oneindig groot gc

wicht i-. hct verhaal, de inhoud, de vi

sic. Het ziJn de chri-.telijkc inspiratic en 

de dialoog met de samcnlcving, die de 

chri-.ten-dcmocratie tot beweging van 

de toekomst makcn. Daarin hcbben wiJ 

vertrouwen, en daar wcrken wij aan, in 

de partij, in het parlcment en in de sa

mcnleving Dit symposium is daarbij 

een markant vertrekpunt. 

Drs. E. llrmlld 11 Poorzittn lhlll de CDA
Twmlc Km11erjrdclic 


