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Met de boodschap van recht, warmte, waarden en perspectief kan 

de christen-democratie uit de omsingeling van teleurstelling, con

currentie, onverschilligheid en onherkenbaarheid heenbreken. 

Burgers willen weer greep op de ontwikkelingen krijgen. De chris

ten-democratie heeft toekomst als zij daarvoor in de komende ja

ren deskundigheid, betrokkenheid en waardevastheid aanbiedt en 

systematisch vertaalt in een herkenbaar programma. 

K
cnncn wij onze kiezcr<,~ Hct 

nationaal vcrkiczing-.onder

zoek 1994 - vcrplichte lite

ratuur voor ieder die zich 

met de kocrs van de christen-dcmocra

tie wil bezighoudcn 

toont hnciende gegcvcns 

over de voorkeuren van 

hct CDA-electoraat. 

De aanhang van hct CDA 

vindt zichzelt recht-,_ Even 

rechts als de kiczers van 

de VVD. En dit in een kli

maat waarin het niet erg 

populair is om rcchts ge

vonden te worden. Ecn 

Cultureel Planburcau van vorig jaar 

over de secularisatic. De heleving-.we

reld van de hevolking maakt ccn onge

kende omslag mce. de ontkcrstcning is 

van 25'){, in 1')70 naar 75% in 2020 aan 

hct groeien De wijzc van 

kerkvcrlating in Nederland 

is zccr agre~~iet, gaat dik
wijls gcpaard met ecn dui

dclijke breuk en zich 

afzetten tcgcn de oude 

kcrk. Er is wei degeli1k ccn 

relaticf hogc participatie 

in de 'cwil socidy', maar dan 

vooral in de -,fecr van niet

kla<,<;ickc items. als milieu, 

centraal problccm voor de mcmcnrechten, cuthana· 

aanhang van hct CDA is A1r . .J.J.A.J\:1. van Gennip sic, abortus en 'recrcaticvc' 

het minderhedenvraagstuk l\1eer nag 

dan voor de VVD-achterban. Hogc 

waarde hechten de kiczcrs van het 

CDA aan het gezin. len zeer laag ver

trouwen is cr in hct probleemoplmscnd 

vcnnogen van de politick. 

Kcnncn wij de kiezers) Een paar gege

vens uit hct rapport van het Sociaal en 

participatie (-.port, muzick, etc) Hct 

belang van 'idcologie' als ondcrschci

dcnd criterium nccmt toe, maar 111 de 

zin, dat de christen-democratic in het 

detensicf zit. 

Dat was in het rampjaar 1994. Kenncn 

wij de kiezers nu~ Hct CDA heeft niet 

kunnen pro I itcren van het hcrstcl van 



de ccntrumpo'>itic. lntegendccl, l'aar'> 

heelt ccn hoge acccptaticgraad gekre

gcn en door de 'onopvallcndc' koers 

van de l'vdA gaat er van dczc heweging 

weinig schrikeffcct uit. Hct CDA i-; zijn 

'ha-,tionlunctie' tcgen links kwl)t. 

Hct politieke dchat li)kt hehcer<;t te 

gaan worden door de ambitie van de 

Ieider van de VVD om ziJn ·,o/1-back'

'cenario op de Nedcrland-,e samcnle

Vlng tc drukkcn, een program te 

rcaliscrcn jc hodt Cl" ecr<,t de llrug<.e 

en recent de Ccntse rcde maar voor te 

lczcn -van explicietc dc<;tructie van de 

naoorlogsc karaktcristieken van onze 

<,amcnleving, voorzovcr de christen-de

mocratic daarvoor gctekend hcdt. 

lk chri<;ten-dcmocratie lijkt momen

teel van aile kanten ingeslotcn De soci

aal-dcmocraten zijn naar de pick van 

het rationele, niet-fanatieke midden aan 

het vcr'>chuivcn, de libcralen ziJn aan 

het doorhrcken naar cen volbpartij; de 

hrcde <,cepsis over hct probleemoplm

'end vermogen van de politick trdt 

vooral cen partiJ, die traditionccl met 

de macht verbonden wa'>; de groepcn 

die vanoud, hun belangen bij de chris

ten-democratic in vcilige handen wis

ten, rakcn ook door een aantal 'onver

mijdeliJkheden', zoals het milieubelcid, 

hun vertrouwen kwijt, door een grout 

aantal verworvenheden il)kt het CDA 

hiJ anderen overbodig aan het worden; 

de seculari'>ering beperkt de automati

sche of gemakkelijkc entree bij nieuwc 

of Junge groepen. 

Hoe breekt de boochchap van de chris

ten-democratie uit deze omsingeling 

van teleurstelling, concurrentie, onver

<.chilligheid, onherkenbaarhe1d? 

De tekenen van de tijd 
verstaan 
Het i-, vandaag, 13 mei. op de kop af ze

venentwintig jaar geleden, dat er in 

l'arijs ecn harricadencoalitie tot stand 

kwam tu<,<,en de studenten en de arbei

dcrs. Het wa'> de markering van een link

se golf, die over heel Europa spoclde 

We hebbcn a\<; christen-democratic ons 

eigen antwoord op die golf gelormu

leerd. Niet door de <.ignalen, de teke

nen van de tijd te negeren. niet door de 

revolutie te bruc"keren en iedcrcen in 

de armen van Den Uyl te jagen, maar 

door ondn-,cheid tc maken tussen de 

rcclc oorzaken van verzet en onvredc, 

en de tendentieuze en modieuze mee

deiningcn. 

Fen generatie later maken we 

in Europa, in de westeli)ke 

wereld, ccn nieuwe revolutie 

De christen-

democratie lijkt 

< 
:r> 

z 

m 

z 
z 

mee. Sommigen noemcn het 

de conservatieve slingerbe

weging, andcren de opstand 

momenteel van aile 

kanten ingesloten. 
van de burgers tegenover de 

onmacht van de vcrantwoordelijkc po

litici, de ontmaskering van de clientele

democratic, anderen hebhen het over 

een ma<;<;a\c schreeuw om zekerheid, 

vciligheid en ook hcimwee naar vroc

gere tijden, tocn de wereld eenvoudiger 

wa<, en houvast hood. 

Moet de christen-democratie a is princi

piclc partij meedcinen met deze slin

gerbewcging, en vergeten, dat wie de 

geest van de tijd huwt, weldra weduw

naar zal zijnJ Zeker: onze koers wordt 

niet bepaald op de bureaus van de in

stellingen voor dcmmcopie, maar is het 

niet verschrikkelijk arrogant, a is kiczcrs 

massaal onvrede, telcurstelling Iaten 

hlijken, die signalcn niet serieus te ne

men? 

"De tekenen van de tijd verstaan", zegt 

het beginselprogram van de Europese 

Volbpartij. Dat is in ieder geval wctcn, 

besctfen, water in de achterban leeft en 

dat i-, voor geen cnkele politieke partij 

vandaag ecn gemakkelijke opgave. 

Aileen zo wordt de kloof vermeden, 
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waarin zo gemakkelijk een partij in on

ze dagen terecht kan komen, namelijk 

die van cen vervrecmding, som<, tegcn

<,telling, tussen kadcr en electoralc ach

terban. 

Tegen die achtergrond is de vraag on

ontkoombaar, wat het betekcnt, die op

stand van de kiczer-.. Waarom een 

chri'>ten-democratie, na de seculari'>e

ring, na het redelijk worden van zoveel 

vroegere radicaliteit, na voltooidc 

emancipaticc 

Zingeving en perspectief 
Daarrnce zijn we weer terug bij het ech

te begin van die christen-democratic 

Architectonische kritiek, zei Kuyrer, 

die niet uitgaat van het gegcven, dat ar

moede een docm is, moderniscring en 

prolctari<>ering noodzakelijkerwiJZC vcr

bondcn zijn. En daarmee zijn we weer 

terug bij Schaepman, die eiste, dat de 

verantwoordclijkheid van de mtders 

voor de opvoeding en hun recht om op 

te voeden niet doorkruist 

Wat nodig is, is 

geloof in een missie 

en geloof in het 

wcrd door ccn aan hun op

vattingen vreemd waardenpa

troon, door cen aan hun 

orvattingen vrcemde cultuur 

De christen-democratic na 

de orbouw van een Rijnlands 

model, dat in de woorden 

van Calbraith hedt vormge

geven aan de mee<,t humane 

<,ociaal-economischc ordc

ning, de christen-dcmocratie 

na de beteugel i ng van hct 

nationalisme in West-Europa, 

na haar grotc en mis<,chien 

decisieve bijdragc aan het 

vermogen van 

mensen om 

economische, 

sociale, maar zelfs 

culturele 

automatismen te 

doorbreken. 
verzct tegen het communis

me. Nu staat de christen-democratic a!, 

weleer voor de lundamcntelc vraag, of 

wij ons bij de automatismen in cultuur, 

:-,an1cnlcvi ng, econon1ic ncerleggcn, of

wei de positicve mogclijkhcdcn aangrij-

pen en de tendenzen tot dchumani'>e

ring algrendclen. 

Dat i'> nogal wat. Dat vcronderstelt 

twee zakcn: geloof in een missic en ge

lool in het vermogen van mensen om 

economischc, sociale, maar zells cultu

relc automatismen tc doorbreken, tc 

komen aan de geest van de tijd. U hcbt 

mij goed verstaan, gelool in hct vcrmo

gen van men-.en, dat is mecr dan gelool 

in de politick, dat is gelool in de kracht 

en de noodzaak voor mensen om sa

mente werken, een samenleving gcstal

te tc gevcn, zoal'> nooit in onze traditic 

de maatschappelijke problcmen werden 

algewenteld op de ovcrheid en de poli

tick aileen. 

De zware politickc malaise en de crisi'> 

van de democratic hebben alles te ma

ken met die centrale achterliggendc 

vraag, die ook uit het meinummer van 

Christen-Democratische Verkenni ngen I 

op\vclt: die vraag naa.r zingeving, zin

geving voorbij de kwantitatievc doel

stellingcn van onze samcnleving. Een 

bereidheid tot cen mi;sie, als de agenda 

maar duidelijk wordt gclonmdccrd 

Fn wie nog vcrder spcurt en de oricnte

ringen zockt, van dtc missie, van dat 

vcrzet, die komt indcrdaad op de cer

dcre vragcn: moct een samcnleving kil 

en lccg zip1, is technologic en weten

<,chap ecn macht die over ons heen 

komt, is cr voor <,amenlcving, wcrk, 

wclvaart en Schepping ecn pcrspectiet' 

We kunncn nog maar tastend verwoor

dcn wat de moderne burger mist, wat 

de cigcnlijke moticvcn van haar ol zijn 

verzet zijn, wat die prioritcit voor vct

lighcid en zekcrhcid, wat dat hcimwce 

soms betekent. 1\ tag ik lwt voorlopig zo 

uitdrukkcn, dat dat vcrzct bij velcn Jets 

tc maken hedt met een vcrlangen naar 

zekcrhcid, rechtshandhaving, maar ook 

naar warmtc in de samenlcving, naar de 



prioritcit van waardcn hoven automa~ 

ti5men, naar echt pcr<>pccticl voor de 

-.;an1cnlcving en haar burger~. 

.~li55chien hecft het Sociaal en Cultu~ 

reel Planbureau wei geli)k, en gaan de 

5cheid5lijnen in de politiek 5cherper ge~ 

trokken worden op de iclcologi5chc lij~ 

ncn dan op de vKiaal~economische, al 

zijn die twce mocilijk uit elkaar te trek~ 

ken. Zeker i'> dit: een aan-.prekcnde po~ 

litick. ecn aamprckende vi-.ic gaat 

verclcr clan het pragmatl5me en hedt al~ 

lecn bn-, op he<;tendigheid, al-, ziJ vcr~ 

WJJ<;t naar de vitale onclerliggcncle 

heelden en waarclcn 

l'er5oon. -.amenleving en cultuur Waar 

\Vij voor -.ruun t'-> ccn cultuur van enga

gement. Recht. warmte, waarden en 

pcr'>pccticl. daar gaat het om. Wij moe~ 

ten een radicalc keuzc makcn voor cen 

.. an1cnlcving waJrin dat ccntraal -,raat. 

Dit kan cen kcunnerk zip1 

Len polttteke partij hedt de opdracht 

woorden te vertakn in voor'>tcllcn. 

zichzelt een mcetlat aan tc lcggcn. De 

tck5thocken voor cc11 relcvante politiek 

voor onzc nicuwc tijdcn n1octcn nog 

ge-.chreven wot~den, maar ik clcnk dat 

hct met deze keuze tn hct achtcrhootd 

toch al mogell)k i'> in het huidige poli~ 

ticke dehat cnkclc zaken naar voren te 

halcn. die voor dte nreuwe chri5ten~de~ 

mocratic in iedcr geval echt tellcn. 

De inhoudelijke koers 

EC11 culluur lhlll JlerontJI'oordeliJkhcid 
Onze politieke lipl, on<; programma 

kun niet uitgczct worden zondcr ccn 

duicklrjk memhccld. De chmten~de~ 

mocratie verondcr'>telt clat icdcre mem 

uniek i'>, maar dat zij ol hij ook verant~ 

woordelijk i'>, voor gocdc en ,Jcchtc 

keuze'>, en clat mcn<,~zijn zi)n duidmg 

krijgt in relatte met andere n1en5en. lk 

meen dat op die drieslag een program~ 

ma te houwen i'>. 

Dit mcnsheeld vraagt ten eer<;te om de 

absolute crkenning van de gelijkwaar~ 

digheid van mensen en van de onvcr~ 

vreemdbaarheid van de tundamcntelc 

rechten van de mens. 

Het vraagt om he5cherming van het 

menselijkc Ieven, juist het hulphehoe~ 

vcnde en het gemankecrde, het nog 

niet volledig gevormde en hct neer~ 

gaancle. 

De erkenning van de unicitcit van elke 

men<; bctekent dater ook en JLii5t aan~ 

dacht moet zip1 voor de mem op de 

vlucht. Cckozen moet worden voor een 

hclcicl clat inhoudt dat hier ga<,tvrijheid 

wordt aangehoclen wanneer clat nodig 

i-. en clat gekozen wordt voor opvang in 

de regio wanneer dat mogelijk is. 

Streng moeten we zijn al5 van dit he~ 

kid mi'>hruik worclt gemaakt. onver~ 

draagzaan1 ten aanzien van gcbrckkigc 

\VCtshandhZJvi ng. 

In het mcn-,beeld ligt he-,loten dat wij, 

al<; CDA, hechten aan een cultuur van 

verantwoordelijkhcicl Dat bctekcnt clat 

men-.en maximaal aange-.proken wor~ 

den op hun eigen verantwoordclijkhe~ 

den en mogelijkheden .~1aar clat 

betckcnt ook dat we die verantwoorde~ 

I i 1khcden. zoal-. werken, onclernemen. 

<;paren en huisbczit mocte11 honorcren. 

Honorenng van verantwoordelijkheid 

i' ook het mogeliJk maken voor indivi~ 

duen om een evenwicht tc vinclcn tus~ 

sen werkcn. zorgcn en ontspannen. Dit 

i'> Jlli'>t nodig, omdat de mem relatie'> 

hedt met andere mensen, dcclheelt aan 

lcdvcrhanden en gemeemchappen. 

Ook in die leclverbanden en gcmecn~ 

schappen moet zo'n evenwicht gevon~ 

den worden. Daarom i'> die zondag-.rust 

ook zo c55enticel en vooral zo cultuur~ 

bepalend, claarom is de mogclijkheicl 

van cchtc rohvi5seling zo belangnjk, 
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met zijn fi<>calc pensioenrechtelijkc en 

arheidsrechtelijke comequenties. 

Daarom ook staat een begrip als parti

cipatie bij ons zo centraal, tegenovcr de 

uitsluiting, maar ook in een ander op

zicht: als werk voor velen niet mecr de 

toegang tot die participatic is, of niet 

de enigc, waarom dan niet tenminste 

ccn doorbraak in de facilitering van 

vrijwilligerswerk? Dir bctekent uitke

ring en socialc dicnstverlening combi

ncren en aldus voorwaarden scheppcn 

voor een nieuw engagement in maat

schappclijke organisaties, die opeens -

we hebben dat bij de altcrnatieve 

dienstplicht gezien - een enorme nieu

we duiding kunnen krijgcn Als de as

pcrges onorthodoxe formulcs waard 

zijn, en terecht, dan ook de socialc en 

culturclc problematiek. 

De mens als verantwoordelijke persoon 

zien, dat betekcnt een niveau van socia

lc voorzieningen dat volwaardige maat

schappelijke participatie mogelijk 

maakt. Maar dat bctckent ook cen 

streng belcid'tegen parasitisme of ver

weking. Het betckent bovendicn selec

tie: zorgcn dat dat gczin van die 

bijstandsmoeder een echt nieuwe vol

waardigc start kan makcn, maar er tege

lijkertijd niet automatisch van uitgaan, 

dat de vcrantwoordelijkhcid van de 

scheiding bij de gemeenschap gelegd 

moet worden. 

Een cultuur van participatie, regen de 

uitsluiting, en van evenwicht tussen be

scherrning en verantwoordelijkheid, 

daar moctcn wij naar strevcn. Het here

kent zorg voor rc'integratie van mcnsen 

die van hct pad zijn geraakt, maar het 

betekent ook ecn zware aanval op een 

gedoogklimaat dat de kwaliteit van de 

samcnleving bededt. 

Die cultuur vraagt om bepaaldc Poorzic

ningcn. 

lk nocm ten eersre dcgclijk onderwijs. 

Ook hicr draait het om het vinden van 

die combinatie van kwaliteit, dus echtc 

kansen, en verantwoordelijkheid We 

zullen een verschrikkelijk hoge prijs bc

talen als onvoldoende mensen worden 

uitgedaagd om hun verantwoordelijk

heid te nemen ten aanzien van de maat

schappelijke vraag Die prijs betalen we 

trouwens ook als we gecn halt toeroe

pen aan her kwaliteitsverlics van de 

univcrsiteiten en het vcrval van hun au

tonomic. 

Die zekerheid voor de oude dag is een 

tweede essentiele voorziening. De cen

trale vraag in onze politieke discussie is 

niet of, maar hoe wij die vijftien pro

cent van ons Bruto Nationaal Product, 

die noodzakelijk is voor die zekerhcid, 

gaan hnancieren. 

lk noem ten derde dat er gccn armoede 

op straat mag zijn 

Daarnaast en vooral vraagt die cultuur 

om veiligheid, compromisloos. 

lk voeg hieraan toe dat die cultuur en 

dus cen menswaardige samenlcving 

vraagt om vernieuwendc zorg. Zorg, 

die niet uit moet zijn op het wcgstop

pen, maar vooral op her activeren, op 

het zo lang mogelijk zelfstandig Iaten 

functioncrcn, op het participeren. Len 

stuk de'institutionalisering is dus ook 

noodzakelijk 

Die cultuur vraagr ook om respect voor 

bepaalde mstcllin!)m. Op de allereerste 

plaats het gczin, als de centrale plaats 

waar de zorg tussen de gencraties gesral

te krijgr, de toekomst haar lundament 

krijgt F.n daarom ccn volsrrekre alwij

zing van bezuinigingen op kinderbijslag, 

die in Nederland verhoudingsgewiJs 

toch a! niet royaal is, en daarom ook 

roetsing van wetswiJzigingen en facilirei

tcn op het centrale criterium van het be

lang van het kind, dus ook nu door 

-.ommigen cen structurcle verruiming 



van het adoptierecht bepleit wordt. 

Er moet ook ten aanzien van de andere 

in<;tellingen die zich hezighouden met 

waarden- en cultuuroverdracht cen dui

deliJk beleid gevoerd worden. Omdat 

die mens meer is dan ccn homo economi

ctis, omdat traditie, de beoefening van 

gee'>tcsweten<;chappen, van kunsten, 

van volbkun<;t en recreatie tot devol

waardige aspecten van een samenleving 

bchorcn. 

Dit betekent du<; ook dat we van de 

media cen spccrpunt in het belcid moe

ten maken. Kwaliteit. objectiviteit, plu

riformiteit en respect voor mcmclijke 

waarde en privacy zijn ijkpunten. 

En dan die overheid. In onze visie moct 

die sober en krachtig zijn en vooral ook 

betrouwbaar Dat betekent ook toezeg

gingcn honorcrcn als cr ccn andere 

klcur aan hct bcwind is. 

Em technologie i11 dienst van mms m 

Schepping 
Het streven naar een samenleving van 

recht, warmte, waarden en perspectief 

is niet aileen het strcven naar een cul

tuur van verantwoordelijkheid. Die sa

menleving van rccht, warmtc, waarden 

en perspectief is ook de samcnlcving 

waarin de technologie in dienst staat 

van de mens en niet te vcrgetcn van de 

integriteit van de Schepping en niet an

dersom. 

Dit hetekent dat we een stimulerend 

beleid voercn, daar waar de technolo

gic een hrug kan zijn tu'>Sen milieu en 

economischc groei. Er moct groobcha

lig (overheids)rescarch worden gedaan 

naar technologie die energie bespaart, 

milieubelasting vermindert, recycling 

bevordert en/of grond-.toHenarm is. 

De technologic in dienst 

De overheid moet bovenal 

een overheid zijn die een 

boodschap hccft aan de 

-;an1cnlcving. 

Ieclere mens is 
van mens en Schepping 

houdt ook in dat de com

municatietechnologie ver

der ontwikkeld wordt. Die 

communicatietechnologie 

is onder mecr ccn hclang

rijk instrument voor cco

nomische deconccntratie. 

Door de beperking van de 

noodzaak van fysieke mo

biliteit wordt hct mogclijk 

om thuis te werken, ter

wijl je woont op het plat-

Hoezo primaat van de po

litickJ Natuurlijk, primaat 

van de democratic, maar 

gcen monopnlie van de 

politick. Het kappcn aan 

de wortel-. van de overleg

cconomie zoals dat nu ge

beurt. zal na de eutorie 

uniek, hij of zij is 

verantwoordelijk 

voor goede en 

slechte keuzes, en 

mens-zijn krijgt zijn 

duiding in relatie 

met andere mensen. 
van die zogenaamde he

sluitvaardighcid een cnorme katcr oplc

vcrcn. Nederland i-. niet zonder reden 

hct land met de minste <;ocialc conflic

ten ter wcrcld en met ccn zeldzamc 

vcrantwoordclijkheid van de belangen

organisaties. dat i'> ook het rc<;ultaat van 

een bepaalde maat-.chappijvi'.ie, waar 

WiJ nict gcheel onschuldig aan zijn 

Stroperighcidc De prij<; van de afwczig

heid van die zogenaamde stroop zou 

wei eens hoger dan die van honing 

kunncn zijn' 

tcland. Thui<;wcrk wordt up dcze 

manier uiteraard ook in de -.tad heter 

mogelijk en ook dat is helangrijk 

In de samenleving die wij ons voorstel

len worden duidelijke grcnzen getrok

ken als het gaat om het ingrijpen in 

menselijk Ieven, maar ook in dierlijk en 

in plantaardig Ieven. De overheid, ook 

de Europese, moet op dit punt normen 

ontwikkelen, normen die uitgaan van 

be,chcrming van het Ieven, en dczc in 
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rcgelgeving vastlcggen Ccdragscodes 

voor vcrzekeringsmaatschappijcn en 

medi.,che profielcn gericht op her res

pecteren van de eigen kcuze als het 

gaat om de vraag ol je je moet ondcr

wcrpen aan de mcdische techniek, ho

rcn ook in onze samenleving thui'> 

Een Nederlcmd dat toekomstgericht is 
Een Nederland met pcrspectiel is een 

Nederland dar tockOfmtgcricht 1s 

dat duurzame inve'>tcringen doet inver

voers- en communicatiestructuur1 dat 

-.trecft naar een nieuwe vcrhouding tus

'>en stad en platteland, dat daarom 

werkt aan de ondcrbouw van dar platte

land door middel van het -.chcppen van 

werkgelcgenheid, hct aanlcggen en on

dnhouden van natuurgcbieden en door 

ervoor te zorgcn dat cr meer rccn.'atre

mogelijkhcden komen. Hct plattcland 

mnct een plaats worden waar 55+-er-; 

n1ct plezier gaan woncn 

l'ysiekc uitbreidingen, ik denk dan aan 

het aanlcggen van een gcbied voor de 

kust van Schevcningen en aan inpoldc

ring van de i\1arkerwaard, passen ook 

hi) een loekomqgencht Nederland 

Net als het hevordercn van de arhcids

mobiliteit trouwens en het vermindcrcn 

van de fiscalc hela'>ling up arbcid, ter

wijl daarentcgen de milieuhctfingen c11 

de Belasting Tocgcvoegde 

Wij moeten streven Waarde IBTW) op milieu-

onv1·iendelijke en luxe-pro

duktcn verhoogd worden. 

lc weinig wordt er nu 111 

Nederland ge<,paard, on

clanks de <,chijn van hct te

gcndeel, en het geld dat 

wordt, wordt onvoldoende 

naar een cultuur van 

participatie en 

verantwoordelijkheid. 

ge>.,paard 

gehruikt om te invc-.teren in produktie

middelen e11 in de inlrastructuur We 

moeten ook <,timuleren dat dit mecr ge

heurt. 

lk wil op dit punt nadrukkelijk stellcn 

dat voor ecn Nederland dar zijn blik op 

de toekom-.t richt de intcgratie van al

lochtonen een hoge prioriteit moet 

hehben. In onze visie is hct verwerven 

van de vaardigheden die partiupatie 

mogelijk maken voorwaarde voor vol

waardig burgcrschap en de daaraan ver

bonden rechtcn. Behoud van die 

Ncderlandsc identitcit i'> het uitgangs

punt van ons heleid, want een hcrken

hare identiteit geclt zekerheid. i\bar 

daarmee zcg ik niet, JUISt niet, dar die 

identiteit niet kan cvolueren met de 

komst van mensen die opgevoed zijn in 

andere tradities. Die multiculturali.,e

ring verrijkt onzc identiteit, verrijkt on

ze samenlcving \'Ve moeten alloch

tonen ook zeker de ruimte geven om 

hun cigen instcllingcn en organi-.,atrc-.. 

in her Ieven te roepen. 

Ew Europa dot 1!1111 de hurgers is 
De voo1·tgang van de Fumpese eenwor

ding zou wei ee11s een kernpunt van het 

politieke debat in de komende pe1·iode 

kunnen worden en een duideliJk profi

lcring-.punt in de pol1tieke strijd 

[uropa i-.. voor vclcn vcr \vcg, burcau

crati'>ch, duur, onzckerheid gevend en 

ccn naoorlogs chl·i-.ten-democrati'>ch 

verzinsel ",".kt een hehoorli)k vriJhan

delssy<,teem ol in iede1· geval niet ver

der gaan dan we nu a! zi)Tl, komen we 

tT ook wei. De miiJardcnsuhsidic-. aan 

de landhouw moeten sowieso worden 

atge'>chatt" hoort men dan zeggen 

De inzet om de conscn<,us rond Europa 

tc vnb1-eken dwingt de chri'>len-dcmo

cratle tot een aanvallend belcid op d1t 

tcrrein. Om 1-'uropa-heleid moet drie 

elemcnten bevatten. 

Ten eerste moeten we komen tot een 

nieuwe lormulcring van de communau

taire benadering. Tot nu toe zip1 we 

steed~:. uitgcgaan van ecn orthodox lc-



deraal concept. Zo'n hlauwdruk a Ia de 

Verenigde Staten doet echter geen 

recht aan de politieke realiteiten up on<, 

continent, noch aan de histon-;che ver

worvenheden. Daarom moet onze aan

dacht vee\ mecr uitgaan naar de 111i 

<Jrnrri1-lorrnule van de Lurope<,e eenwor

ding We moeten daarhij wei aantonen 

dat de c"enticlc vraagstukken van het 

-;cheppen van werk, mi,daadbestrijding, 

het her-;tcl van het evenwicht tussen 

het commerciele en her niet-commer

ciclc domein, de hnchcrming van de 

huitengrenzen hij een afnemende 

Amenkaan' hetrokkenheid en ook de 

toclating<,prohlcmatiek aileen op te los

<,etl zip1 bij een integraal bc<;tuurscon

cept, ook a\ kiest men voor deze 

dcclaspccten niet alti)d de kla'i'iieke 

lormule Raad-Commissie-l'arlement. 

Ons Europa-belcid moet ook invulling 

geven aan het ,uhsidiariteitsbeginsel. 

De afhakening van nationalc en com

munautaire bevoegdhedcn moet onze 

prioriteit hehhen. F.uropa wordt nu au

tomatl'ich gezien als een machtscen

trum dar <,teeds mecr hevoegdheden 

naar zich toe trckt, zonder dat dit ho

vendien op een adequate manicr ge

controlcerd wordt. We moeten daarom 

expliuet aandacht hcstcden aan de 

vraag welke hclcidsonderdclen die mo

nlcntccl cnn1n1unautair gcrcgcld wor

den gerenationa\i<,eerd zouden kunnen 

worden. Ook moeten we, om diezelfde 

reden, elke kecr dat hepaald wordt dat 

een bcleichonckrdcel op Europees ni

veau gcregeld moct worden, alert zijn 

op omgekeerde hewiJ'.iast, dat wil zeg

gen omzelf de vraag <,\ellen ol dit echt 

noodzakelijk is. lk zou daarnaa'it will en 

plciten voor een energieke invulling 

van het concept van 'het Europa van de 

regio\' en voor het horizontale suh<,i

diariteit,principe, dat wil zeggen voor 

de erkenning van de relevantic van 

maatschappelijke organisaties op het 

F.uropcse niveau. Uiteraard dcnk ik in 

deze mede aan een nieuwe rol voor 

Europcse politieke bewegingen. 

Het derde element dat in hct chri<,ten

democratisch Europa-heleid tcrug te 

vinden zou moeten zijn. is cen <,trategic 

voor hehartiging van de Nedcrlandse 

identiteit. 

Dat hetekent du-; een bewu<,te inzct 

voor versterking van voorwaarden, dat 

Nederland niet een zoveel<,tc continen

tale natie wordt, maar dat Jigging, his

tone, kundigheden maximaal benut 

worden: ons land als intermediair tus

-;en andere continenten en Europa, eco

nomisch, logi'>tiek, culturcel. Dus de 

achterstand inhalen van ons gehrek aan 

kenni'i van het verderc Luropese ach

terland I Duit'> leren hijvoorbeeld), in

fra-;tructurelc verbindingen naar de 

nieuwe groeigebieden, etc. Vee\ meer 

ruimte voor huitenlands cultureel be

leid1 En ook moeten we de rcvitali'>e

ring van de Benelux en de intensivering 

van allianties met andere gelijkgezinde 

middengrote Europesc Ianden op de 

agenda zettcn. Tot <,lot hij dit allcs 

gee11 krampachtigheid in de relaties/sa

mcnwerking Duitsland-Frankrijk, teza

men met de inzet tot het hehoud van 

handen met Noord-Amerika. 

\leiligheid, zekeriJeid die wereldzuijd 
um111kerd is 
Het gaat om de introductie van het he

grip \vereldwijde menselijke zekerheid' 

c,;/oh,ll /JJwum srcurily') als hrug tussen 

het 'Wrltelhos' van met name een jongere 

generatie, toekom-;tgerichtheid van on

ze samenleving en cfhciente aanpak 

van de majeure vraagstukken. 

Dus: ontwikkelingssamenwerking, hulp 

aan l\1idden- en Omt-f-:uropa, vrede'i

operaties, internationale handel-;- en 

milieuverdragen, uithouw Verentgde 
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Natics en regionale vciligheidsorgani

saties, aanpak drugsproblematick en in

ternationalc misdaadsyndicatcn zien als 

ccn samenhangend heleid. Solidariteit, 

veiligheid, overleven en eigen helang 

hangen in de !;lobal11eighbourhood" nauw 

met clkaar samen. Migratie. criminali

teit, armoede, agressie in cigen omge

ving staan in wisselwerking met 

soortgelijke problemen wereldwijd 

Wic de problemen hovenstrooms niet 

aanpakt, zal als het a! niet te laat is. bc

nedcnstrooms een veclvoud van de prijs 

moeten betalen' 

Eigenlijk komt het hier op neer: het 

gaat om een nicuw engagement voor 

zekcrheid, hicr en wercldwijd Het be

scf, dat gecn van de grote hardnekkigc 

prohlcmen, waar onzc samenlcving 

mee worstelt oplmbaar zijn zondcr die 

gclijktijdigc aanpak hier, in onze sa

mcnleving, waar zc cxplodcren, maar 

vooral bovenstroom'>, waar ze ontstaan: 

armoedc, overmigratie, criminalitcit, 

drug<,aanhod, gewcld. 

In deze benadering kunnen de hc'ite 

tradities van de christen-democratic 

ccn modcrne prohlering kri)gen. 

Uit de omsingeling breken ... 
Er zijn aanwijzingen gcnoeg, dat het 

verhaal volgcns de lijncn van wat hicr 

eerdcr uiteengezet is velcn zou kunnen 

aansprcken die zich zorgcn makcn om

trent de richting van de samenleving, 

die zich reali'>cren dat ecn politieke be

weging zonder orientcrendc waarden 

de hcrinrichting van de samenleving 

niet echt zeker kan richtcn; er zijn er 

genocg, die intui"tief cen libertinistisch 

gedoogbeleid afwijzen, maar die van de 

andere kant nicts moetcn hehhcn van 

impiratie die aileen uit heimwec bestaat 

naar de samenleving van het tuinpad 

van mijn vaderen. 

Maar ook dit: een samenleving waarin 

aileen de krachtigen participercn of een 

samenleving die de schuld voor niet

participatie uitsluitend bij de structurcn 

en niet ook hij eigen verantwoordelijk

heid lcgt, wordt door zeer velcn alge

wezcn. 

Hoe hreckt de christcn-democratie 

door naar dit draagvlakJ De chriqen

democratie is gcen doe! op zichzell. 

Telkcns als zij daaraan toe gccft, ver

wordt zij tot onherkenhaarheid. Die 

christcn-democratie, maar ook de de

mocratic zeit hccft het visioen nodig, 

de uitdaging, waarom men<,en, burgers, 

de comfortabele huiskamcr verlatcn en 

met andere mensen mecpraten over de 

richting van hun samcnlcving, lokaal en 

op zovccl andere niveaus, mecpraten 

over die keuzes, die heroricnteringen, 

die corrccties op automatismen, op 

trends. Aileen een hcroep op motievcn 

die hct alledaagse ovcrstijgen, hrengt 

men sen tot vcrantwoordeliJkheid 

'Zingeving en verantwoordeliJkheid' 

heel het mcerjarenprogramma van ons 

Wctenschappelijk lnstituut. 

Zijn her tc grote woorden voor een ge

ncratie, die nuchtcr en sceptisch is gc

worden. Zijn jongeren dat aileen maar7 

Zekcr, zij zijn hij uitstek een gcneratic 

van deze wcreld. maar een generatic 

die toch ook nog, als signalen nict be

driegcn, gevoclig is voor de vra.ag, hoe 

'het gelaat van de ander' getekend 

wordt in processen van culturele ex

ploitatie, vcrvreemding en uitsluiting. 

Een traditie is ons in ieder gcval dier

baar. Meer dan honderd jaar geleden 

klonk een vcrplichtende boodschap op 

meerdere plaatsen in onze wercld, het 

meest in Ianden rond de Rijn: armoedc 

is geen docm, evenmin als onvriJhcid 

en onveilighcid. Hct Grote Tegen

verhaal van verlossing zegt immcrs iet<, 

anders. Vrijheid, vciligheid en welvaart 



kunnen icders deel zijn, in een samen

lcving, die gestuurd wordt door solida

riteit, toekom<,tgerichtheid en verant

woordelijkheid 

Dat is die samenlcving van de hoop 

De maatschappij van die dagen zat niet 

op dat verhaal tc wachten, maar tocn 

de verbinding van werkelijkheid en vi

sioen die werkelijkheid bleek te veran

deren, brak het door en vier, vijf 

generaties hehben hct doorvertcld, tel

ken<, afgezet tegen de werkelijkheid zo

als zij die aantroften. Wie de Ianden in 

het Zuiden kent, weet hoe dit daarheen 

overgewaaide verhaal bevriJding hecft 

kunnen bn:ngen. 

\-, dat een rechts verhaal, is dat een 

links vcrhaalc Het i<, in ieder geval een 

zelfbcwuste boodschap, want ziJ blcek 

werkzaam, en zij stoorde zich nooit aan 

dit soort schema'-, Zeker, als het gaat 

om een verantwoord defensiebeleid of 

om echte recht,handhaving zijn wij 

rechtser dan de liberalcn, althans wat 

hun praktijk en niet hun verkiezingsre

devoeringen betrcft, en met zaken als 

kinderbijslag, degelijk onderwijs, en in

ternationaal engagement, zijn wij links

cr dan de sociaal-democraten, althans 

a\~ \VC hun eigcn uitgangllpunten nog 

serieus mogen nemen. Hoezo is die po

litick aileen maar te herlciden tot een 

I inks- rech tssc hem a' 

Als erfgenamen van die traditie van en

gagement, van verdedigers van de 

kracht van samenwer~ing en ecn huma

ne samenleving staan wij nu voor de 

vraag of de maatschappij nog wei op 

zo'n verhaal zit te wachten. Zekcr, vee\ 

minder mcnsen dan vroeger voelen 

zich bctrokken bij kerken, vee\ minder 

mensen dan vroeger scharen zich nog 

in organisatics, die tot de familie van de 

ch.i-,tcll)k-socialc traditie gerekend 

kunnen worden. Maar zegt dat alles, of 

zelts vee\, over de behoefte van mensen 

om een Ieven en een samenleving te 

hehben, die georicnteerd worden door 

de kcnmerkende waardenopvattingen 

vanuit onze traditie? Wie de samenle

ving van nu kent, echt kent, wic weet 

dat de klachtcn en angsten van burgers 

echt cen grond hchben, weet, dat er 

misschien mccr dan ooit behoefte is 

aan die hoodschap van rccht en waar

den, warmtc en perspectief, over de on

zekerheid en de desorientering heen, 

'een ethos dat de samenleving bindt' 

Mcnsen, burgers willen weer grcep op 

de ontwikkelingen krijgen' De christen

democratic heeft toekomst als zij daar

voor in de komcnde jaren deskundig

heid, betrokkenheid en waardevastheid 

aanhiedt en systematisch vertaalt in een 

daarop herkenbaar programma. 

A lr. JJAi\ 1. P<lfl Cnmip is dim Jwr l){lll het 

Wetmschappelr;k l11slitrwt voor het CJ)A 

Noot 
l In dlt nummcr geven hvaalt )Ongen.:n hun VJ<.,JC 

op de chn'>lcn-clcm()( ratte a]<, hcwegtng van de 

tockom<:.t 
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