
De politiek moet de komende jaren een antwoord vinden op de 

vraag hoe de verbrokkelende samenleving bijeen gehouden kan 

worden. De christen-democratie heeft doeltreffender oplossingen 

voor dit probleem vanwege haar andere visie op overheid, samen

leving en mensen 

D 
e twcc hoofdbe>tanddelen 

uit de lite! - hct CDA en 

de toekomst - worden te

gcnwoordig vaak geasso

ueerd met de term 'einde' !-let einde 

van de ge>chicdeni>, van ideologic. van 

democratic. of van de modernc tijd. AI 

die kwalificatic> zijn gehruikt Ken

ringen waarop mcnsen gcen vat meer 

hebbcn. Het lijkt de nude prcdestinatic 

rn ecn modern gcwaad. Dat is opval

lcnd. lk zal nict stellcn dat wctenschap, 

technick en economic niet bclangrijk 

zijn, maar wij blijven verantwoordelijk, 

individuecl en collectief Niets is zo 

verlcidelijk als het vertrouwcn in ohjcc

tievc !eiten en weten

schappelijke zekcrheden 

die geen kcuze mecr Iaten. 

Niets i> zo hedricgliJk De 

samenlcving i> nict maak

baar, maar dat hctekent 

nict dat onze kcuzen er al

lemaal niets toe docn. De 

toekomst rolt nict over 

ons heen. 

ncliJk loopt de moderne 

mens ir1 zijn vrijheidsstre

ven tcgcn ecn grens or, al:-, 

be>taan en vrijheid zcker 

li1ken Dan stelt hij zich 

opeen<, de vraag naar de 

zin daarvan en wordt van 

de ovcrhcid op wie hij de 

vrijheid bevocht. een zin

gcvend kadcr. een doe] 

vcrwacht. Wie daarcnte

gen die zin al gcvonden 

had 111 de beschcrming 

door de ovcrhcid van zijn 

Mr. JPH Donner 

Daarom heb ik mindcr 

twijfel over de toekomst 

van het C:DA Dat <;taat in 

materiecl 

welzijn tegcn economi.,chc ri-,ico's, i'> 

niet minder in vcrwarring nu ook de 

overhcid moet tcrugtredcn en zich 

moct huigcn voor de markt. 

Het vermeende 'einde' wordt mccstal 

toege>chrcven aan technischc. ccono

mi>che en maatschappeliJke verande-

cen traditie waarin bestaan en vrijhcid 

aan hct begin komen (de schepping en 

de appcl) maar de hoop aan het einde 

staat, de zekcrheid dat ook dit nict het 

eindc is. Nict de overheid gccft zin aan 

de >amenleving, maar de samenlcving, 

de menscn daarin, gevcn zin aan de 

overhcid. Die uitgangspuntcn zullcn we 
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vruchtbaar moeten weten tc maken bij 

de keuzen die mede vormgeven aan de 

toekomst. In de wetenschap dat ook die 

keuzen en oplossingen gcbrekkig zul

lcn zijn; het blijft hozen in een lckke 

boot, maar het is onze verantwoorde

lijkheid om die drijvend te houden. 

Onze 'blinde' vlek voor de 
toekomst 
Middeleeuw<,e '>childerijen vallen op 

door het gebrek aan hi,torisch beset. 

Het verleden wordt voorge<,teld in de 

beelden van alledag Nu wordt het be

sef dat vroeger alles anders wa-., on<, 

met de paplepel ingegoten. l\1aar als 

het om de toekomst gaat, doen wij vaak 

niet ander'> dan die middeleeuwse schil

der'>. Bepaalde veranderingen kunnen 

we ons voorstellen, vooral a!, die de 

economie, de techniek en het milieu 

betreffen. Maar dat we zelf, onze socia

le structurcn of de overheid daarbij ver

anderen, <,tellen we ons niet voor. Deze 

drie zijn constanten in onzc verbeel

ding van de toekomst. Maar als in het 

verlcden aile, anders was, zal ook de 

toekomst anders zijn. 

De blokkade zit zelfs dieper. Veran

deringen die onszelf of de samenleving 

betretfcn, ervaren wij als sini'>ter. We 

be.,chouwen ze als problemcn, waarte

gen we ons wapenen met verzekerin

gen, afspraken en wetten, om zo het 

heden te continuercn. Onuitgesproken 

oogmcrk is duurzaamheid scheppcn; 

doorgeven van wat we nu hebben aan 

volgcnde generaties. Stelu voor dat on

ze voorouders dat ook zo hadden ge

zien. Zij hadden gelukkig tot doe! dar 

wij het niet zo zoudcn treHcn als zij 

Veranderingen in de 
samenleving 
De samenlcving verandcrt sneller dan 

ooit. Economischc en technischc ver-

anderingen trekken vooral aandacht. 

De dcmograhsche veranderingcn zijn 

echter niet van minder betekenis. Door 

migratie zal de samenleving nog hete

rogener worden. Dat is niet nieuw; het 

hoge tempo waarin het gebeurt is dat 

wei. Nu zijn er tweecneenhalf miljoen 

allochtone inwoner<, in de zin dat ten

minste een ouder elders is geboren. 

Daarvan zijn overigen<, slccht-. 750.000 

vreemdeling De komende vijftien jaren 

zullen cr nog eens tu'>'en een half en 

een miljoen buitenlandcrs bijkomen; de 

afgelopen vijltien jaren waren dat er 

400.000. Door vergrijzing en ontgroe

ning zal daarnaast de lcdtijdopbouw in 

de samenlcving '>lerk veranderen. Ook 

dat is niet nieuw, maar door de abrupte 

om.,lag van de naoorlogse geboortegolf 

in de jaren '70 gaat ook dat vee! sneller 

het aantal ouderen verdubbclt en hun 

aandeel in de bevolking stiJgt daardoor. 

In welke mate hangt nog af van het 

aantal jongeren, waarvan het merendeel 

nog geboren moet worden, maar hun 

aandeel neemt af. 

Vanuit onze blokkade voor de tnekomst 

zien we die veranderingcn pnmair als 

problemen Bijvoorbeeld als probleem 

voor de collectievc lastcn, omdat we de 

bestaande verhoudingen 111 wet en recht 

hebben vastgelegd en de staat aampra

kclijk hebbcn gcmaakt voor de kmten 

van aanpassing. Natuurlijk is het waar 

dat het beroep op collectieve voorzie

ningen zal vcranderen; bijvoorbeeld ou

deren en migranten vergen ecn andere 

gezondheidszorg en de hehoefte aan 

onderwijs verandert. Die vraagstukken 

hehoeven aile aandacht, maar daar staat 

of valt de tockomstige betekeni'> van de 

christen-democratic nict mee. 

Het werkelijke politieke vraagstuk dat 

met die veranderingen aan de orde 

wordt gesteld, i'> het gegeven dat de sa

menleving mcde daardonr aan <,teeds 



sterkcrc middclruntvlicdende krachten 

onderhevig is en vcrhrokkclt. Daarmcc 

staat de kwaliteit van onze samenleving 

op hct spel Het bestaansrecht en de 

hetekenis van de christen-democratic 

voor de toekomst, staat of valt met de 

vraag of wij met onze uitgangspunten 

voor dat vraagstuk ecn beter en vrucht

haarder antwoord kunnen geven dan 

andere partijen. 

Een centrifugale samenleving 
Die verhrokkeling van de samenleving 

hedt niet ccn oorzaak. lk zie cr ten

minstc drie. 

TeclmisciJe, eco11omische e11 

demografische ummderi11gm 
Een eerstc is cr her cumulaticve effect 

van de technischc, economische en de

mografische vcranderingen die steeds 

mccr over clkaar heenschuiven. 1\ leer 

flexihiliteit en markt leiden tot grotere 

cconomische vcrschillen. Belangen 

worden rluriformer en diverser; de 

maahchappelijke kwetshaarheid van 

grotc groepcn in de sarncnleving voor 

die veranderingen neemt toe. 1\ligratie 

en achterstand drcigen <,amen te gaan 

vallen. Dat wordt ver·<,terkt door her 

tocncmend hclang van upleiding en 

kennis in de economic. Tegelijk zien 

we dat urleiding, kennis en ervaring 

steeds sneller vcrouderen; lang voor het 

vi!fcnzcstigstc jaar heeft het grnol'>te 

deel van de hcroepsbevolking het ar

hcid'>proces veri a ten. Niet aileen neemt 

het tinancieel draagvlak daardoor at, 

maar ook de maatschappelijkc betrok

kenhcid via arheid en werkkring 

Tegenovcr meer oudcren staan in de 

toekomst minder actieven. l\1aar ook 

mindcr jongercn om de hetaalde zorg 

te vervullen, aileen al daardoor worden 

de kosten van die zorg hoger Tegelijk 

verschralcn de natuurlijke zorgsy'>te-

men van familie of kennissen omdat hct 

Ofl peil houden van het gezinsinkomen 

in steeds mcer gevallen tweeverdiener'> 

eist. Door die veranderingen rakcn 

steeds meer hclangen gcscheiden, men

sen gdsoleerd en velen in de kwaliteit 

van hun be<,taan bedreigd. Hovendien 

roert de ongclijkmatige verdeling van 

deze effecten maatscharpelijke sran

ningen op. 

Het fnoces 1)(111 indiPidualisering 
Ecn tweedc factor is het proccs van in

dividualisering Dat is nict aileen her 

gevolg van toencmende zelfzuchtig

heid; van op eigcn belangcn gerichtc, 

calculercnde burgers. De wortels van 

dat proces liggen heslotcn in de grond

slagen van de verzorgingsstaat en in 

onze conccrten van recht en van het 

individu als dragcr van rechten. Het 

zijn vaak in de ecrste plaats overheid en 

wetgcvcr zelf die de burger reduccrcn 

tot zijn economi'>che rol Er zijn grote 

re<,erves aan solidariteit en 

We hebben 

individuele vrijheid 

en collectieve 
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zorg, maar waar daar he

hoefte aan bestaat, wnrdt de 

rol van de burger in de rcgel 

bererkt tot die van rorte

monnee. PersonnliJke vcr

antwoordelijkhedcn worden 

regek l\1ogelijkheden wor

den eerst recht en vervol

gen'> wordt men geacht 

daarvan gebruik te makcn 

en tcnslotte wordt men 

daartoe verplicht. Deze 

'dwingende' logica is hcr

kenhaar bij de wetgeving 

met hetrekking tot de eman

cipatie en de studiclinancie

veran twoorde I i j kheid 

willen bevorderen, 

maar dreigen nu 

individuele 

verantwoordelijkheid 

en collectieve 

vrijheid te verliezen. 

ring. Bovendien kan de burger van 

nicmand het calculeren zo goed leren 

als van de 'bezuinigende' overheid. 

lndividualisering is geen adequate aan

duiding Er wordt thans vermocdelijk 
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mccr dan ooit ti)d, geld en inspanning 

gc·inve~teerd in gezin, rclatie" en socia

lc activiteiten. t\laar ieder heeft daarhij 

'>teeds mecr mogelijkheden om naar ei

gen inzicht en situatie invulling en 

structuur te geven aan ziJn leefwereld. 

En die leetwerelden gaan door techni

sche en economi<.che ontwikkelingen 

steeds meer uiteenlopen. Sociale struc

turen verdwijnen niet, zij worden aileen 

veel gevarieerder en krijgen het karak

ter van veranderende netwerken rond 

pcrsonen, belangen en maatschappelij

ke is<.ues. 

Ieder hecft binnen die gevariecrde en 

dynamische structuur meer ruimte en 

vrijheid. Maar zij biedt de samenleving 

geen samenhang en het versterkt de 

maatschappelijke verbrokkeling. 13elang 

zoekt helang, interesse zoekt interesse 

en sociale sferen raken gescheiden. 

Hoe vloeicnder de bindingen, des te 

minder zullen zij onderlinge zorg en 

verantwoordelijkheid genereren De 

kader<. en traditionele verbandcn waar

binnen mensen in hun maatschappelij

ke diver<.itcit werden gc'integreerd en 

op elkaar waren aangewezen, zoal., 

woonplaats, levembeschouwing, ver

dwijnen Zelfs de functie van arbeid 

kalft in dat opzicht af Arbeid wordt 

gedifferentiecrder en gespecialisecrder 

Wie werk hecft, werkt steeds harder; 

maar wie geen werk heeft, verliest ook 

het uitzicht daarop Terwijl het aanbod 

van arbeid zich concentrcert in de gro

te steden, vestigt de economischc be

drijvighcid zich daarbuiten. 

De inrichting van de smnenleving 
Een derde cruciale factor is de wijze 

waarop we de samenleving nu hehben 

ingericht. Dat is gedaan om de samen

leving bijeen te houden, maar de wijze 

waarop het gedaan is versterkt nu juist 

het proces van maatschappelijke ver-

brokkeling Croepcn of waarden (zoals 

her milieu) zi)n al-; voorwerp van zorg 

en bescherming wettelijk afgcschermd 

van de dynamiek van de samenlcving. 

Ze ziJn als het ware in 'hokjes' gcplaatst 

in vaste verhoudingen en patronen. Dit 

biedt zekerheid, maar het lijkt qeed<, 

meer de zekerheid van een gevangcnis. 

i\lcn raakt steeds meer in die hokjc<. 

opge<.loten en afhankelijk van de over

heid. Wat als bcscherming begint, 

wordt i-;olement en uiteindelijk al., dis

criminatie ervaren. Vrouwcn en oudc

ren zijn bescherrnd tegen arbeid; 

temini'>mc en een bcginnend gcvoel 

van leeftijdsdiscriminatie zijn daarvan 

het gcvolg. Oudere werknemcrs zijn in 

hun werk en pensioen beschermd; het 

gevolg is het op grote schaal vervroegd 

uittredcn waardoor op termijn ook het 

basispen<.iocn bedreigd wordt. We heb

bcn minderhcden in hun eigenheid wil

len respccteren; wat we hebben, i<. 

isolcment en discriminatie. We hcbhen 

de kwaliteit van arbeid met waarborgen 

en eisen bescherrnd, maar arbeid is 

daardoor steeds schaar<,er geworden en 

voor velen minder bereikhaar. We heb

hen kortom individuele vrijheid en col

lectieve verantwoordelijkheid willen 

bevorderen, maar dreigen nu individu

clc verantwoordelijkheid en de collcc

tieve vrijheid te vcrliezen. 

Door de verandcrende maatschappelij

ke conteht krijgen regcls, rechten en 

voorzieningcn die met de beste bedoe

lingen zijn vastgesteld, een averechts 

effect. Terwijl de overheid de lasten en 

verantwoordelijkheden nu al niet aan

kan, werkcn het recht, de diversiteit in 

de samenleving en een drang tot per

fectionisme in de richting van ecn 

steeds grotcre differentiatie en fijnma

zigheid. Driecntwintig onderscheiden 

categoriecn jeugdigen in de bijstand is 

niet een op zichzelf staand execs, maar 



ccn rnlitick-rationccl gcvolg van het 

<>y<,tccm. Vcrandcrcn rnoct hct, maar 

verandcrcn gaat van 'au' Zo zitten \VC 

vast als hct aarie met zijn hand in de 

rot met <>noer. dat zijn hand cr uit wil 

krljgen, maar ook het snocp niet lm wil 

Iaten 

het rroccs van individualiscring en de 

'fr<~tchtPork society' politick vcroordclcn, 

maar daarmcc verdwijnen zij nict. 

Wanneer hct CDA die veroordcling 

hovcndien kracht van wet zou willcn 

gcvcn, komt het op zccr gevaarlijk ter-

rein. Een ovcrhcid die 

Laten we gned hc<>etfen 

wat cr or het srel staat. 

Naarmate hct stelsel min

der hevrcdigt, ta<;t dit hct 

vcrmogcn van de ovcrheid 

aan om de samenleving 

hijccn te houden. Wan

necr de overhcid geen op-

Een overheid die 
menscn tot dcugdzaam

heid wil dwingen, vervalt 

in de ergste tirannic. mensen tot 

deugdzaamheid wil 

dwingen, vervalt in 

de ergste tirannie. 

llij het zocken van ecn 

adequaat antwoord op het 

vraagstuk van de inrich

ting van het bestel, drei

gcn we bevangen tc raken 

in de concepten van ande

hererkt de nrlossing zich 

lo<;sing mecr hiedt. gaat 

men zip1 cigcn weg en helpt zichzelf 

via de mazen in het systecm. Or aile 

tcrreinen nccmt dan de bereidheid af 

om gemeenschappelijk tot een oplns

sing te komen en zich te houden aan de 

gcsteldc rcgek Hct nnvermogen om 

hct disfunctioneren te vcrhelpen, wordt 

dan zeit een factor van verbrokkeling 

Het centrale politieke 
vraagstuk en de alternatieven 
De centrale opdracht van de rolitiek in 

de komende jaren is om een antwoord 

te vinden op dit vraagstuk van rniddel

puntvliedcnde krachten van divcrsiteit 

en hetcrogeniteit. Hoe kan de sarnenk

ving bijeen worden gchnuden en hoe 

kan mensen houvast worden gehoden 

bij de inrichting van hun eigcn bcstaan 

en omgcving. In een verbrokkeldc sa

menleving die gccn greep hcclt op de 

eigen tnckomst verliest politiek haar 

zin. 

Hct gaat daarbij vooral om het vindcn 

van ecn andere bcnadering voor het 

functioneren van de ovcrhcid. Op de 

vcr<>chillendc maat-.chappclijke en tcch

nischc veranderingen die van invlocd 

zijn, hehbcn overhcid en politick geen 

ot slecht-. hcperkte invloed. Men kan 

ren. Daarin 

tot de smallc keuze tussen terugtred 

van de overheid of een efficicntere uit

vocring van hct hestaande hestel, markt 

ot een sociaal gezicht of althans een 

rnoeizaam compromis daartussen. 

Dat hiedt echter gecn werkelijk alterna

tid. Terugtrcd van de overheid, het re

duceren van vnnrzieningcn en regels, 

vcrschaft wei meer vrijhcid Sommigen 

krijgen daarbij mccr rnogelijkheden 

Voor vclen houdt die vrijheid echter 

weinig meer in dan het zich aanpassen 

aan vonrtdurend nieuwe onzckerhedcn 

en omstandigheden die door 'onzicht

barc handen' worden gescharen. Door 

de individualisering biedt de samenle

ving evcnmin houvast of samenhang. 

Een tcrugtred van de ovcrheid die 

slechts berust op efficiency en econo

mische vrijheid, heeft ook geen kecr

punt. Celeidelijk worden aile waarden 

en kwaliteit ondcrgeschikt aan econo

mischc krachtcn. Uiteindclijk verlicst 

iedereen. omdat nicmand nog greep, 

structuur of houvast heeft. lcders Ieven 

wordt dan bcheerst door 'blinde krach

ten' en als voorheen bepalen economi

sche positie. kracht en macht de 

verhnudi ngen. 
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Het zo goed en zo kwaad als het kan, 

vasthouden aan het bestaande komt 

echtcr op hetzelfde neer. Deze bcnade

ring loopt in toenemende mate vast 

omdat zij nieuwe maatschappelijke pro

blemen en ontwikkelingen beant

woordt rnct de conceptcn, analyses en 

oplossingen uit het verleden. Door zo 

het verleden in de tockomst te continu

cren, sluiten we onze tockomst at. Hct 

biedt ook nauwelijks meer zekcrheid 

dan ecn terugtredende overheid. Wordt 

er werkclijk een beroep gedaan op 

voorzieningen, dan worden zij <,chielijk 

aangepast om het beroep te beperken. 

Terwijl er voor het overige ecn toene

mend schcmcrgebied ontstaat van ge

dogen, fraude, criminaliteit en illega

liteit. Hierdoor krijgt een ieder die zich 

nog wei aan de regels houdt het gcvoel 

dat hij een \ukkel' is. 

Linksom of rechtsom bieden de gepre

senteerdc alternatievcn het perspcctiet 

van ccn <,arnenleving die van markten, 

net~erken en labiele evcnwichten aan 

elkaar hangt. Hct i'> een samenleving 

waarin niemand de ontwikkcling nog 

bcheerst. Dat is het perspcctief van het 

'einde'. 

Christen-democratische 
uitgangspunten 
Het C:DA en de partijen die daarin zijn 

opgcgaan, zijn vanouds uitgcgaan van 

een vruchtbaardcr benadcri ng Die he

rust op een andere visie up overheid, 

sarnenleving en mcnsen. De staat wordt 

nict gezien als verlengde van de econo

mie in de zin dat zij collectieve voor

zieningen dient te scheppcn die de 

markt niet voortbrengt. De overheid 

wordt niet gezien als her dagelijks be

stuur van de nationalc gcmeenschap, 

die op ieder punt waar her mis gaat, 

rnoet ingrijpcn Staat en overheid heb

ben een eigcn functie. Zij vormen de 

noodzakelijke voorwaarde zonder wcl

ke samenlcving, samcnlcvcn bij aile di

vcrsiteit en hcterogeniteit niet mogelijk 

is. Hun tunLlie i'> niet in de eerste plaats 

orn de samenleving te verbetcren. maar 

om ergcr tc voorkornen: dat we niet 

vreedzaam kunncn samenlcven. Hogcre 

doelen aan <,taat en overhcid toeschrij

ven is nict ongevaarliJk· "/)as hat 1}mdc 

den Staal zur Hiil/e i}n>lilcht. dass ilm dcr 

A·lwsch zu seinem Himmel machcn cnollte" 

(Holderlin) (zie ook Romeinen 13) 

Dynamiek, waarden, diversiteit en hete

rogenitcit komen uit de sarncnleving 

voort, maar zij zijn niet mogelijk zon

der overheid. Staat en individu, sociaal 

gezicht en markt, gezag en vrijheid, in

dividueel bclang en algemecn hclang 

zijn, in die optcek, onderling samenhan

gende aspecten van eenzellde werke

lijkheid 

Her lijkt abstract, maar biedt een con

crete leidraad voor de politiek Zondcr 

ovcrheid geen <,amenleving; niet aileen 

nationaal. Her gcldt ook vom her he

leid ten aanzien van Europa. Het be

langriJkstc criterium voor integratie is 

nict \vat \Vtnncn we', n1aar \vat verlic

zen we bij het uithlijven daarvan' Ccen 

van de eerder gC!ll)emde vraagstukken 

is oplosbaar zonder cen Furopesc ccn

wording lndien bijvoorhceld de 

Furopese llnie niet stahditeit bicdt 

noch biJdraagt aan de beheer<,ing van 

contlictcn hinnen luropa, i'> hct cen il

lusie dat enige lidstaat biJvoorhecld het 

migratie-vraagstuk kan behee"cn. 

,\lachtsevenwichten tu">en staten zul

lcn dce stabiliteit niet kunnen voort

brcngcn. 

De integratie maakt andere hestuurlijkc 

niveau<, hepaald niet overhodig De ni

veaus van ovcrheid zijn geen communi

cerende vaten: wat de cen mecr heeft. 

gaat weg biJ de andcr. Zij dienen elkaar 

juist tc ver<,terken. Fen Europe<,e llnie 



zal nict functioneren zonder effectieve 

staten en lokalc overheden. Zo dicncn 

dcccntralisatie en zeitregulcring niet de 

nationale overheid uit tc hollen, maar 

de bestuursniveaus te versterkcn. Nict 

in de vorm dat iedcrccn bij elkaar over 

de schoudcr mcekijkt en mccbcslist. 

Die tout is in het verleden gcmaakt. 

Maar deccntralisatie is niet verant

woord mogelijk zonder een krachtigc 

hevoegdheid op nationaal niveau waar

mee conllictcn en zaken van algemeen 

hclang worden beslist 

Hct is nict de ovcrheid die werk, waar

den en kwaliteit in de samenleving 

sclwpt De samenleving doet dat zeit. 

Banenplannen van de ovcrheid zijn 

slcchts ecn 'sigaar uit eigen doos' Fr 

wordt weer mogelijk gemaakt, wat eerst 

onmogclijk was gcmaakt. Van de over

hcid mag primair verwacht worden dat 

ziJ voorwaarden schept om te voorko

men dat ccn waarde, bijvoorbeeld het 

inkomcn, aile andere waarden wegdrukt. 

Dat is samcnlcvcn mogelijk maken. 

Vanuit die uptick zal het overheidsbe

leid er primair op gericht moeten zijn 

om de samenleving zeit in staat te stel

lcn de verschillcnde waarden en belan

gen op gc'l'ntegreerde wiJze met elkaar 

in ovcreenstemming te brengen. De 

markt is slccht<. een mechanisme in dat 

opzicht. Overlcg, samenwerking en de 

verdeling van verantwoordelijkheden, 

aanspraken en vcrplichtingen zijn an

dere. Celct op de werking van de be

staande voorzieningen betekent dat, 

dat de ovcrhcid op veel terreinen dras

tisch moet tcrugtreden om mcnsen 

weer te integreren in de cconomische 

dynamiek. Overheidwoorzieningen 

zouden mecr gericht mocten zijn op 

aanvulling \Vaar de cigcn in')panningen 

ontoereikend zijn. Nu bcrusten zij veel

al op de gedachte dat arbeid niet ccht 

n1cn~waardig i:-,. 

Die benadering geldt niet aileen op so

ciaal gebied llij de bescherming van 

milieu en natuur zullen de voorwaarden 

zo moeten zijn dat economic en milieu 

meer in elkaars verlengde liggen Thans 

is de wet doorgaans gericht op het 

scheppen van een tegenstelling tussen 

deze waarden, die in ieder individucel 

geval door het bestuur moeten worden 

beslecht. 

Tegclijk ligt in die visie bcsloten dat 

met een terugtrcd van de overheid de 

kow, niet at is. Mensen hebhcn behod

te aan zekerheid en houvast. Dat moet 

de ovcrheid niet zeit gaan bieden, maar 

ze zal samenlevingsstructuren moeten 

heschermen en stimulcren, die samen

werking en contact bevordcrcn en zo 

houvast biedcn. Concrcet betekent dat 

bijvoorheeld dater ondanks de hchocf

te aan llexihilisering reden is om ten-

minste ccn dag te houden 

iedereen in beginsel wat an-

waarop 

0 
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dcrs kan doen dan wcrkcn. 

Niet primair omdat het de 

zondag is, maar omdat, als 

iedereen weer een andere 

dag vrij hedt, tal van verban

den niet mccr kunncn tunc

tionercn. 

We hebben de staat 

De overheid is nict waarde

vrij. Het gaat er primair om 

de waarden te bevordcren 

die samenleven en samen

werken mogelijk maken. 

Waarden die mensen in

scherpen dat ze op elkaar 

zijn aangcwczcn en zunder 

elkaar niet kunncn Ieven, dat 

ze vcrantwoordclijk zijn. 

Overheidszorg houdt ook in 

'mensen biJ de les houden' 

Ook op dat punt zijn we in 

het verleden niet altijd con-

te vaak gezien als 

de 'goede herder' 

die 99 schapen in 

de wildernis 

achterlaat om een 

schaap te redden. 

Maar de overheid is 

er in de eerste 

plaats om die 99 

andere schapen uit 

de wildernis te 

halen. 

sistent geweest en hcbhcn we de staat 

te vaak gczien als de 'gocde herder' 
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die 'J'J schapen in de wildernis achtcr

laat om een '>Chaap te redden. De over

heid is er in de eer'>te plaats om die CJCJ 

andere '>Chapen uit de wildemis te ha

len. Dati'> het ver'>chil tu'>'>en chri'>telij

ke cthiek en christen-democrati.,che 

politick 

Vanuit die optiek is ook een hcrbezin

ning op de ontwikkeling van hct be

stuursrecht wenselijk. Is dat nict te ver 

doorgeschotcn in het belemmcren van 

collecticve besluitvorming ten gun'>te 

van de allcrlaatste justitiabele die nog 

zijn 'zegje' moet doen7 

Tot besluit 
We hebben als christen-democraten 

uitgangspunten die vruchtbaarder zijn 

voor de grote politieke vraag'>tukken 

van de toekomst dan wat anderen als 

oplossing aanreiken. We mocten er 

cchter wei iets mce durven te doen. We 

moeten dan wei bereid zip1 om ons los 

tc maken van de wijze waarop interpre

taties van onze uitgangspunten en 

waarden in de loop der tijd in wetgc

ving en belcid gestold zijn en om op

nicuw bezinnen hoe de uitgangspunten 

en waarden cen nieuwe vorm gegeven 

kunnen worden onder sncl veranderen

de omstandighcden 

In die optiek is er minder plaats voor 

bevlogenheid, ethiek en verontwaardi

ging over de slechtheid van de wereld. 

Daar winnen we geen verkiczingen 

mee en we verdienen nict om zc op die 

basis te winnen. De samenleving wordt 

niet door ethiek bijeen gehouden, maar 

door de overheid. Die ethiek ligt a! 

lang hesloten in de Nederlandsc wetten 

en desondanb zicn we de samenleving 

uiteenspatten. 

De waarde van christen-democratischc 

uitgangspunten voor het land en onze 

bijdrage aan de regeri~g moeten bents-

ten op de zekerhcid dat we doeltrdlen

der oplossingcn hchbcn voor de pro

hlcmen van samcnleven. Een zekcrhcid 

die we ontlenen aan de ovcrtuiging dat 

we vanwege onzc inspiratie cen beterc 

kijk hehhen op de overheid, op de he

hocfte van mensen en up de aard van 

de samenlevtng. 

Deze visie heclt ook implicatics voor 

het functioneren van de partij Die par

tij is een van de structuren die de sa

menleving hijeen kan houden, door een 

platform te hieden voor her met elkaar 

vcrenigen van de heterogcne belangen 

en groepcn. Dat kan aileen wanncer we 

weten wat in de samenleving lccft en 

wat het samenleven daarin bedreigt. 

Een eerste vereiste daarvoor is hct con

tact zoeken met die grocpen en het in 

discu'>Sie treden met kiezers over hun 

hehoeften en noden. Niet om deze vcr

volgcns allemaal op het hord van de 

overheid te leggen Dan vervallen we in 

populisme, worden cen sociale actie

partij of ecn koepel voor bepaalde he

langen. Het gaat er om dat wij vanuit 

onze invalshuek en uitgangspunten een 

kader en criteria hicden op basis waar

van die verschillcnde helangen in un

derling verband op ccn noemcr kunnen 

worden gebracht en vertaald in over

heidsbeleid. 

Die uitgangspunten moeten we vrucht

haar maken, dan heeft de christen-de

mocratie toekomst en, wat meer is, 

hetekenis. 

i\1r . .I.P/-1. Donna is uoorzittcr P<lll de Wetw

schilflflelijke Road Poor hd Re<Jertngsbeleui en 

lid Pill! de Centrale ~Verkgroeflumr het Str<~te

_qtsch Bmlild. 


