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Voortzetting van het driesporenbeleid en de 'agenda voor de toe

komst' is prima, maar niet genoeg. Een sterk Nederland vraagt ook 

om waardenbesef en inzet voor idealen. Het CDA sluit met al die 

burgers en verbanden die zich daarvoor inzetten een bondgenoot

schap tegen vervlakking en kwaliteitsverlies. Oat is een keuze voor 

de toekomst. Een toekomst zonder waarden is de woestijn. 

N 
a ecn peri ode van vcr<;la

genheid dan toch dit '>Ylll

posium. Tcrecht. wij horen 

bij clkaJr 

In de moeilijkl' periode. die nu achter 

on., ligt heb rk mij twee punten ingl'

prcnt. 

Waar je vcrdriet aJndoet 

pa<;t veront'>chuldiging, 

waar je verdriet JJngcdaan 

wordt, past toch samen 

vcrdcr gaan Op at'>tJnd 

kijk ik nu tcrug op een 

mooic periodc als mini<,

ter-president, in en met 

on'> CDA Wcet u het 

Daar sprcek ik vanmiddog over [erst 

het 110-110I1SCI1S deel. 

Redenen voor voldoening 
Hct is nu voorjaar I 'J95. De dchnitieve 

cijfer'> over 1994 zijn bekcnd. Het 

CentrJJI Plan over dit jaJr 

i'> uitgebracht. De begro

ting voor 1996 i-. rn de 

steigcr', gczt't. 

Veel hecft zich in om lond 

in de atgelopcn twJJ!f jaar 

ten goedc ontwikkcld. 

Hct jaarlijk-; financiccl tl'

kort van de overheid i<; 

dankziJ een jarenlong vol-

nog~ No-llOJISCils. Vel'l wcrd gehou,kn "'her uitgaven-

er mcc bereikt. No-110I1SCI1S bcleid zodanig teruggc-

ollccn i'> echter niet vol- Drs. R.FA1 Luhhers bracht dat de '>tJah<,chuld 

doendc. Vel'l is succewol vnlopen. als aJndcel van on-. nJtionaal inkomen 

Moar, tegelijk is het eerlijk vast te <,tel- nil't Ianger mecr -.ti)gt. De ecor1omische 

len, dat up den duur J! die bestuurlijke 

imponningcn gcleid hcbben tot een 

overmaJt aan verzakeli,king: tunda

mentcle waarden zijn uit het oog ver

loren ot onvoldoende gecxplicitcerd 

'f\Jo-11o11se111' i., prima. maar nict genocg. 

groei en investcringen gcdijen. 

De werkgelegenheid neemt toe Het 

ruim twaalt jaar gl'ledcn ingezctte dric

'>porcnbeleid hecft du., zijn vruchtcn at

geworpen en wordt terccht en succcs

vol voortgezet 



[)atzellde geldt voor de 'agenda van de 

toekom<>( de <>lructun:le bekid<>aanpa<;

<;ingcn die in de tweede hc:llt van de 

tachtigcr jaren, in het vervolg op het 

drie-<>purenbclcid, ingezet werden. 

Nederland i<> ziek'. <>prak ik in I 990 

doelcnd op de onaan-

gehracht. Zo zou ik kunnen doorgaan 

mel een opsomming van <>tructurclc 

verbctcringcn voortvlociend uit het 

drie-sporenheleid, de agenda voor de 

tockomst en het concept van de vcrant

woordelijke <>amenleving. 

vaardbaar hogc on1vang 

van zicktcvcrzuin1 en ar

heid'>onge<>chiktheid De 

wclgeving, die uit die uit

<>praak i'> voortgevloeid, 

hcelt inmiddel<> de heoog

dc trcndwijziging tot 

<,tand gehracht. Vcel min-

Stap voor stap heeft 
Dit aile'> wordr r1u ver

volgd en vcrdcr gcstaltc 

gegeven in de paar<>e co

alitic. 

het CDA succes 

geboekt in het 
Het CDA "' in een reeks 

van jarcn zo succesvol ge

wee~t in het ovcrtuigcn 

van libcralcn en <,ociaal

democraten dat deze nu 

overtuigen van 

vroegere 

der ziekteverzuim en coalitiepartners. 
-,cherp teruglopcnde pre-

mic<> voor arheid'>ongc<>chiktheid. 

Het Nat10naal ,1\,lilieubeleid'>plan. nu 

zcvcn Jaar gelcden uitgcbracht, is prak

tijk geworden In aanvulling op het 

drie-<>porcnhcleid werd het toen de 

'vierde poot' genocmd. De verhouding 

lu<,<;en economi<>che welvaart cnerzijds 

en hc<>chcrming en bchoud van natuur 

en milieu anderzijd'> i<> wezenli1k verbc

tcrd op wcg naar houdhare groei. 

Burger<,, bcdrijven en overheid zijn van 

het helang crvan doordrongen geraakt. 

Verhc:teringc:n in de technologic zijn 

<;teeds meer JUrsr daarop gericht. De 

agenda voor de toekomst zette ook in 

op de verantwoordelijke samenleving 

en cen centrale ovcrheid die zich tot 

kcrntakcn zou gaan hepcrken. Ook dat 

is uit de vcd gekomc:n Er is veel gede

cenrrali,ecrd naar gemeenten en pro

virKie<>. zodat hct \val le doen en hoc', 

dichter hi1 de burger bc<>list wordt. Tal 

van vroegerc ovcrheidsbedrijven vin

den nu hun wcg in hct marktgebeuren. 

Er i<> minder bureaucratic en meer doel

llltlligc dicn.;;tvcrlening. IJc on1vang van 

de ovcrheid i<> vcrminderd en de kwali

leil ervan verbctcrd. De volkshuisves

ting werd door Heerma op ordc 

samen deel uitmaken van 

een kabinet. Het i<, nog maar wcinig ja

ren gcleden dat de fractievoorzitter van 

de l'vdA de wctwoorstellen gericht op 

het rerugdringen van ziekteverzuim en 

arbcidsongeschikrheid cen provocatie 

noemde. Het is eveneens nog maar 

weinig jaren gclcden dat de fractievoor

zitter van de VVD ccn kabinet naar 

huis stuurde omdat naar zijn oordeel 

hct Nationaal ,1\,Jilieubeleidsplan rc 

<>chcrp inzette. Srap voor stap hcelt het 

CDA succe-, gehoekt in het ovcrtuigcn 

van vroegere coalitiepartncr<,. Vccl van 

war eerdcr gezaaid is. wordt nu ge

oog<>l. En als eerder ingezet helcid nu 

uitgevoerd en voorlgczel wordt. dan i'> 

dar - zo li)kt mij - rcden tot voldoening; 

ook voor hct CDA. Die zegeningen wil 

ik tcllcn. 

Waarden en idealen 
Er i'> echter mcer te zeggen Bij aile he

<>tuurlijkc successen is er ook rcden tot 

zorg. Die zorg hctrelt de verbrokkeling 

en vervlakking van onze Nederland<>c 

sarnenleving. 

Op 5 rnci jl heette het zeit<> 'onthin

ding' Nederland zal karakter rnoeten 

houden. karakrer moetcn tonen en dat 
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bij aile veranderingen in de wereld - in 

de economic, de techniek en van de in

formaticvoorziening Niet door de klok 

stil tc zetten. lntegendeel, we moeten 

ons voorhcrcidcn Ofl en volop meedoen 

in ccn wereld die steeds meer een we

reldeconomie wordt met tcchnolo

giei'n die steeds mccr wereldwijd 

ontwikkcld en toegepast worden, met 

media waardoor wij voortdurcnd waar

nemen wat in andere Ianden geheurt en 

die ons rer fax en internet partners in 

wereldwijde communicatie maken. Een 

krachtig Nederland vraagt crom ons in 

tc stellen op al deze moderne ontwik

kelingen Maar een krachtig Nederland 

vraagt ook om socialc cohcsic, samen

hang, ons betrokken weten Ofl elkaar,

en om eigen identiteit, om een eigen 

cultuur waarin wij vorrngeven aan wat 

wij waardevol vinden. 

Laten wij trots zijn op ons eigen land 

met al zijn moderne vcrschcidenheid 

en sociale cohesie,- or ons Nederland 

met karakter. Juist nu wij economisch 

weer stcrkcr worden is het goed eens 

vast te stellcn dat heel wat van aile in

zct van mensen onbetaald geheurt. 

Daarbij gaat het altijd om iets waarde

vols, iets gericht op de ander en op een 

ideaal. Het gaat nict aileen om ik, ook 

om jij, maar vooral ook om wij. Het 

CDA hecft het altijd als zijn opdracht 

ver<,taan waardenoverdracht van gene

ratie op gencratie te beklemtonen, een 

schakel te willcn zijn tussen generaties. 

In fcite is dit echter een opdracht voor 

Nederland als gchecl: wat waardevol is, 

doorgeven en vernieuwcn. Nederland is 

een taal- en cultuurgemeenschap. 

Die opdracht gezamcnlijk inhoud ge

ven is van levensbelang voor de toe

komst van ons land: zodat ieder mens 

telt, erbij hoort en dat ook zo crvaart. 

Dat maakt het om ook mogelijk reke-

ning tc houden met mensen elder'>, 

over de grcnzcn hcen. l3ij dit alles is het 

'wij' belangrijkcr dan het 'ik' Of beter 

gezegd: de ontplooiing van het 'ik'- de 

individuclc mens - wcrkt ras gocd uit 

als daartoc voor ieder daadwerkelijk de 

mogelijkheid bcstaat en als het geheurt 

in respect en waardering voor de ander. 

De Ncdcrlandsc cultuur en waarden 

stevig inhoud te gcvcn, vraagt orn in

zet, maar ook om discipline: je houden 

aan normen die de mocite waard zijn 

omdat het om iets waardevols gaat. Dat 

alles heeft ook grote betekenis voor 

mindcrheden. Ook voor hen geldt dat 

het niet mag komen tot vervlakking, tot 

een verlie'> aan waardenbesd, tot een 

vcrlic~ aan zingcving. 

De opdracht waarvoor ziJ staan, is gccn 

eenvoudige, omdat zij hun cultuur, hun 

waarden eigentijds inhoud mocten ge

ven, in ons land, in Nederland. Fen 

dubbele opgavc dus rekening houden 

met nieuwe tijden zoals wij dat allemaal 

moeten doen, en inspelen op de Neder

landse taal - en cultuurgemeemchap. 

Als hct om overdracht en vernieuwing 

van waarden gaat, gaat het hiJ iedcrs 

pcrsoonlijke inzet tegelijk altijd om 

\vij': een identiteit waarin wij ons her

kennen; ecn gcmeenschappelijk ideaal 

dat ons motiveert. Ons thuis, onze 

school, onze wijk, onze kcrk, onze ver

eniging, of soms gewoon 'wij' De 

Nederlandse natic wordt gcvormd door 

de rijkdom van al die \vij's'. Zij vormen 

samen dat wat de Engelsen zo mooi 

noemen 't/Jc fabric of society', hct cement 

van de samcnlcving Of zij nu door gc

loof of door lcvensovertuiging worden 

hewogcn, met hen weet het CDA zich 

vcrhonden tegen vervlakking en consu

mcntisme in. 

Het behoud en de vernieuwing van 

waarden. waarbij burgers en verbandcn 



van burgers centraal <,taan vragen om 

een overheid, die vanuit waardenbesef 

haar werk duct: sober en stt-cng op die 

terrcinen die haar zijn toevertrouwd; 

zoveel mogelijk mikkend op de <,amen

leving zelf: dat zichtbaar makend in 

woord en daad; voorwaardenscheppend 

en ondersteunend. Dat is in de kern de 

politieke plaatsbepaling van het CDA. 

Waarden represcnteren iets dat waarde

vol en nastrevenswaardig geacht wordt. 

Waarden zijn antwoorden op vragen 

als: wat is van helang/, waar gaat het ei

genlijk omc, wat vertegenwoordigt de 

kwaliteit van het Ieven en de samenle

vingc Het centraal <;tellen van waarden 

is niet de klok stilzetten of nostalgisch 

tcrugdenken aan het verleden. lntegcn

deel, nieuwe inhoud geven aan waarden 

i., jui<;t de agenda voor de toekomst. 

Dat is pas echt gericht zijn op de toe

kom<,t. Daar ligt de opdracht van het 

C:DA. modern te zijn en te vcrnieuwen. 

waarden opnieuw en eigentijds inhoud 

gcgevcn worden, zodat wij met elkaar 

weer weten waarom het gaat, wat echt 

belangrijk en waardevol is. 

Er is vee! verwarring, onzekerheid en 

angst, vooral bij de minder <,terken on

der ons. Dat is begrijpelijk hij zoveel 

veranderingen. Daarom is het belang

rijk nieuw oricntatiepunten te gcven. 

Bovcndien, mensen willcn ergens bijho

ren en willen zich ergen<, voor inzetten; 

zeker voor zichzelf, maar loch ook 

voor een verdcrrcikend ideaal. 

lnzet om idealen te bevorderen en in

zet voor een samcnleving, waarin men

sen niet van de weg vallcn, maar juist 

ervaren dat ook zij er ccht bijhoren. 

Dat is waar ecn Nederland met karakter 

ook om vraagt. Het behoud van waar

den en het gevcn van eigentijdse in

houd aan waarden vraagt om opvoe

ding en mentaliteit. Het CDA wil 

bondgenoot zijn van al diegenen die 

waarden overdragen en 

Fr wordt vaak in een adem 

over normen en waarden 

gesproken. Dat is verwar

rend. Het gaat om waar

den Normen zijn hulp

middelen om waardcn in 

stand tc houden, om ze te 

verwezenlijken, om ze te 

respectercn. Cultuur a]., le

vemwijze betekent dat 

waarden nagestrecfd wor

den doordat mensen zich 

Nieuwe inhoud 
van hen die zich voor 

idealcn inzetten. 

geven aan waarden Het gezin, de <,chool, de 

vereniging en a! die orga

nisaties die zich inzetten 

voor mens en natuur; die 

zich inzetten voor iets 

waardevols, ieder op hun 

eigen wijzc Zo weet het 

CDA zich ook verbonden 

met geloofsgcmeemchap

pen en lokale gemeen-

is de agenda voor 

de toekomst. Daar 

ligt de opdracht van 

het CDA: modern 

te zijn en te 

vernieuwen. 
aan daarop gerichte nor-

men houden. le kunt dat ook bescha

ving noemen. Nederland, ons land, 

hcctt een eigen cultuur, een eigen vorm 

van beschaving. 

De nieuwe tijden waarin wij Ieven, 

worden gekenmerkt door vee! verande

ringen die onder de noemcr<, van snelle 

modernisering en individualisering te 

brengcn zijn. Juist daarom moeten 

schappen; en met hen die 

in bedrijven oog hebbcn voor a! wat 

waardevol is; zoals non-discriminatie, 

de verinnerlijking van milieuwaarden, 

de integratie in het wcrk (ook van hen 

bij wie dat moeite kost) Cultuur i., het 

bclcvcn van waarden en het steeds op

nieuw eraan inhoud gevcn. De over

dracht ervan is ecn voorname, zo niet 

de voornaamste opdracht. 
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Een informeel moment tijdcns het symposium tusse11 0.11. Luhhers (midden) Cl1 rec/Jts van 
hem Hirsch Balli11 (joto Ali eke Schlm11a11) 

Honderd jaar gelcden begonnen de 

partijen die later het CDA vormden, 

antwoord te geven op war de sociale 

kwc<>tie heette. Dat wa<, toen hct ant

woord op de industriele revolutie, de 

dreigende '\fmlmdmli;' Tocn klonk het 

'nccn', de weigcring zich over tc gcvcn 

aan kapitali'>me danwel <,ocialisme. 

Toen ging hct om waarden en de hcel

heid van de samenlevl!lg. Ook nu is cr 

de uitdaging ons niet over te geven aan 

vervlakking · aileen maar materiele 

doelen met geld als maat<;tal · en aan 

verhrokkeling, waarbij te velen in een 

i-,olement zitten en groepen tegenover 

elkaar dreigen te komen staan. 

Er is niets mis met de voortzctting van 

het driesporenbelcid en de 'agenda 

voor de toekomst', zoal<, die ecn aantal 

jaren gelcden in gang gezet werd. Oat 

i'> prima. Het is echter niet genoeg. len 

Nederland met karakter vraagt ook om 

waardenbe<,et en inzet voor idcalen. 

Daarom weet het CDA zich verbonden 

met al diegcnen die zich daarvoor in

zetten Daarom vraagt het CDA van de 

overheid, van de regering, om dit hcscl 

ook tot haar richhnocr te makcn Hct 

moet gaan om dit kwaliteitsbesd, nict 

om de evenwichtskunst van wei zecr 

verschillcnde coalitiepartner<,. 

Verwording van de 
samenleving 
Het tegendcel van hehoud van en inzet 

voor waardcn, i'-. de verwording van de 

samenleving. Fen van de hclangriJkstc 

aanwijzingcn daarvoor wa-, de groci van 

de crimlllaliteit. Nadat dit nu al weer 

een aantal jaren gelcdcn onderkcnd 

werd, is het wcerwerk regen deze ver

wording op gang gekon1cn. lk hcrinner 

aan de kcten: verhogl!lg van het norm

hcsef in de samenleving zell, betere 

preventic, intensiever toezicht, vcrho

ging van de pakkans, een slagvaardiger 

vervolging en tenslotte het <,cheppen 

van laciliteiten om opgelegde hoctcs en 

straHen tc eftectueren.ln bcleid en wet-



geving is enorm vccl wcrk verricht om 

vcrhcteringen te bereikcn.lr i' echter 

nog vccl tc doen. Daarvoor is aan de 

voct van de samenleving door opvoe

ding en sociale controlc nog vee I nodig 

aan herstcl van normhcsd en aan - wij 

zi)ll nu eenmaal geen hciligcn - preven

tie. Daarnaast werden de i n<;trumenten 

om cttectid zware criminaliteit te hc

striJckn lange tiJd ern<;tig gehandicapt 

door een puristischc opvatting over 

rcchtsbcschcrmlllg van de burger. 

Daarom mocst hct de burger soms wei 

ii)ken alsot nict de samenleving, maar 

het criminclc door on<, rccht'->systeem 

be,chcrmd were!. Fr is nu ecn parle

mcntaire enquctc. Dcze ware niet te 

vcr...,taan a\-, uiting van kritiek op orga

ncn van de rechtspleging, maar veclecr 

als zcltkritick van de wctgever die te

kort geschoten is om tijdig en dfectiel 

vcrhctcring van de wcttclijk imtrumen

tcn aan tc reiken zodat de organcn van 

de wetgcving hun wcrk dfectid kun

nen docn. In die z1n 1s deze enquctc, 

dit ondcrzock ccrder te vergelijken met 

de parlementairc cnqucte van honderd 

)aar gcledcn ovn de kinderarhcid dan 

met cnquctes over talend overheidsop

tredcn. zoal<, we die de laatste ticn a 
vijft1en jaar mccgemaakt hehhen 

Tcrugdringen van zwarc protcssionele 

criminalitcit vcrgt ccn 'itcvige overhcid 

Cegeven de open gre11zcn is ook de in

tcrnationalc -.an1cnwcrking urgent. 

DaarhiJ m1st ccn heroep op nationale 

soevcrein1tcit en eigenheid van rcchts

qelscl fundament in hct Iicht van de 

ermt van de situatie. len dehat over 

waarde11 111 de politick moct dus ook 

steeds bctekenen· wat moct nu het 

Z\vaar-.;tc wcgen~ 

Unveilighcid en ontwrichting staan 

haaks op cen door waarden gekcnmcrk

te samenleving zoals wi1 die in Neder

lam: wilkn Hier wordt de ovcrhcid 

tcrecht de maat genomen. )uist om 

Nederland goed voor te bereiden op 

nieuwe tijden en daarvoor noodzakelij

ke veranderingen te rcaliseren heeft de 

overheid gezag nodig Ook daarom is 

hct goed dat aile vormcn van corruptie 

reeds in de kiem gesmoord worden. 

Aileen een integer bestuur is geloot

waardig 

Werk 
Wij zijn op de goede wcg met de terug

dringing van de werklomheid. Ont

nlocdigcnd is intu~sen het gc~tcggcl 

over de vorm van de la<;tenverlichting, 

terwijl toch duidelijk is dat arbeid 

gocdkoper moct worden door verklci

ning van de wig. l)oor dit ge-;teggel 

wordt nationaal en Europees te weinig 

aandacht gegeven aan de noodzaak las

ten op arhcid wezenli1k te vcrlagcn, zo

nodig door vcrschuiving naar indirecte 

be\astinge11. We ZIJn er nog lang niet 

De ccrliJkheid gebiedt overigc11s vast te 

stellen dat ook de samenleving zeit het 

nodige te doen heelt. Hct in werk intc

grcrcn en rc-intcgrcrcn i~:. een zaak van 

bedriJven en van scholing .. 1\lensen aan 

het wcrk hclpen vcrgt nogal wat. 

8urger~:. n1octcn zich daarvoor verant

woordeli)k weten: ieder np zijn plaats 

en naar zip1 mogc\qkhedcn. 

Ecn biJzcmdere last drukt daarbij op de 

mindcrhedcn in ons land. llij hen is de 

werklomheid relaticf vee\ te hoog, tcr

wiil loch vclen van hen maat-,chappc

lijk wei slagen. De stcrken zullen de 

zwakkcn cen handJe moeten helpen, 

met aile in<,panningen die dat vcrgt. 

Een cultuur van vcrantwoordeli1kheid 

vraagt daarom. Dit is een decl van de 

opdracht waarop 1k doc\. 

Onderwijs 
Springcn wiJ niet veel te slordig met 

het onderwij-, om~ In hct onderwiJs 
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Vl wordt cultuur- een gchcel van waardcn 

en norm en - doorgegcvcn. Dat onder

wijs heelt het in aile gelcdingen zwaar: 

door de grotere aantallen leerlingen 

met vaak heel verschillcnde achter

gronden (minderhedcn), maar ook door 

de geringcrc rol van het gezin. Dit zijn 

even zovclc rcdenen om vanuit de 

overhcid het onderwijs zoveel mogelijk 

met rust te Iaten: geen circulaircs, niet 

weer ondcrwijsvernieuwingen, zo min 

mogelijk hudgettaire druk. AI was het 

aileen maar om een einde tc maken aan 

de malle situatic dat oude, ervarcn leer

krachten naar huis worden gestuurd. 

Aan de onderwijskrachten moet aile 

ruimte gegeven worden om zeit hun 

werk goed te doen en zich daarvoor te 

kunnen inzettcn. Tenslotte de '>chaal

discussie. De kwalitcit van het ondcr

wijs client leidraad tc zijn, niet de 

steeds grotcre schaal. Deze wordt voor

gesteld a!., etficicnter en doelmatiger. 

maar is hct in feite uiteindelijk vaak 

nict. 

Sociale zekerheid 
Terecht zijn een aantal aanpassingen in 

de socialc zckcrheid en de sociale voor

zieningen doorgevoerd. Onze wel

vaartsstaat was. met aile goede, socialc 

bcdoelingen, nu cenmaal te 

De vermindering 

van de kinderbijslag 

ver doorgeschoten. Dat 

werkte nict goed uit. Ecn 

hcrstel van de verantwoordc-

is een waarden-loze 

maatregel. 

lijkheid hij werknemers en 

wcrkgevers - wa<, gchoden 

om hct sociale weer houd-

baar te rnakcn. 

Hierbij hoordc ook een herstel van de 

wederkerigheid van rechten en plich

tcn: het naar de mJtc van het mogelijkc 

ook jezclt inspannen en een zekcre ma

te van eigen risico !open. 

Kern van het begrip 'sociJal' is dat wij 

de ander serieus nemen. Dat hetekcnt: 

niet ermee bcginnen iemand tc reduce

ren tot object van zorg en allerlci rech

ten toedclcn, maar juist ccrst de ander 

erkenncn in zijn of haar cigenwaarde 

en daarop een hcroep doen. Hct moet 

gaan om een beroep op de cigcn inzet 

en - waar nodig mensen helpen de 

weg naar een baan te vinden. Niet aile 

aanpassingen in de sociale voorzienin

gen zijn verstandig gewcest. Zo was de 

vcrmindering van de kinderhijslag een 

ernstige misslag. Dat was precics hct 

vcrkeerde signaal naar ouders die vcr

antwoordclijk zijn voor de opvoeding 

Het was lctterlijk een waarden-loze 

maatregel. 

'Wij' en waarden 
Terug naar het eigen CDA. Evenzeer 

al-; hondcrd jaar geleden staat de <,a

menleving - en wij dus ook - voor nieu

wc uitdagingen. WiJ moeten ons 

imtcllcn op moderne ontwikkelingen. 

No-JJoJJsms aileen is niet voldoende. Het 

is tijd de bakcns in de -,amenlcving en 

in de politiek te vcrzetten. Met indivi

dualisering aileen komcn wij er nict. 

Hct gaat ook om 'wij' en om waarden 

Daarom kies ik hier ook politiek pmi

tic. lk geef de voorbcelden. Necn zcg

gen tegcn de vee! te hoge wcrkloos

heid; en dat radicaal docn: du-. comc

quentie'> trckken. Neen tegcn vee! 

voorkomende criminaliteit en daarorn 

prevcntic. 

Neen tcgcn zware criminaliteit en daar

om hij tegenstrijdige waardcn kiezcn 

voor de burger en niet voor de recht'>

bcscherming van hct criminelc Ia zcg

gen tegen milieubehccr en daarom die 

waarden vcrinnerlijken biJ burgers en 

bedrijven, want zonder zo'n verinnerlij

king lukt het niet. Ja zeggcn tegen gc

zin en onderwijs, die waarden over

dragen. Ouders die zich inzetten staan 

op achterstand als gocd - dat is waar-



dcnoverdragend ~ onderwijs niet voor~ 

handen is. Anderzijds staan onderwiJs~ 

krachten ook machtelom als de ouders 

het thuis at Iaten weten. 

Het gaat steeds om waarden. Burgers 

en <;o\daten om ons land te verdedigen 

zijn nu burgers en blauwhelmcn. Ook 

daar gaat het echter weer om waarden, 

hoezeer ook dcfensie nu iets anders i-. 

dan vroeger. Hetzelfdc geldt voor ont~ 

wikkelings<,amenwerking. Steeds duide~ 

lijker moet het gaan om samenwerking, 

-.teed<; minder om bcvoogding. Ook 

hicr geldt dat deze waarden nieuwe in~ 

houden moeten krijgen, om ze in stand 

te houden. Zo hedt politick steed, met 

waarden te maken. Het is heel vee\ ja~ 

ren niet 'in' gewecst daarover te pratcn. 

Sommige zeiden: dat hodt niet, want 

daar zijn we het toch allemaal over 

eens. Anderen zeiden: dat ruikt naar 

ethiek. Laat de politiek gewoon zijn 

werk doen. Laat ik duidclijk zijn. Dat is 

oud~denkcn. Een tockomst zonder 

waarden is de woestijn. [en <,terk toe~ 

komstgericht Nederland vraagt juist om 

de uverdracht van waarden, de inzet 

voor waarden en de vernieuwing crvan. 

Zunder dat zal de politick verdorren 

tot machteloze technocratic. 

Daarom plcit ik ervoor dat het CDA 

zich verhonden toont met al die bur~ 

gcrs die zich inzetten voor waarden, 

vuor de overdracht van waarden. [r i'> 

mecr dan economic en hetaalde arbeid 

aileen. Vee\ meer zelfs. Daarom mocten 

wij '.taan voor al datgene wat waardcvol 

i<; en moeten wij verbondenheid tonen 

met hen, die door hun inzet het weefsel 

van de <;amenleving vormen. Laten wij 

claarin principieel zijn en laat clat onze 

politieke plaatsbcpaling zijn 

Ten<,\otte clit. Ieclere politicu<, zal plei~ 

ten voor een gec<;telijk fundament. 

Waar het cchtcr om gaat i<; ot in de po~ 

litiek en de samenleving claaruit de juis~ 

te comequenties getrokken worden: clat 

clit altijcl vraagt om inzct van mensen 

gezamenlijk en om een overheicl die 

claarop mikt en claarvuor waarclcring 

tuont. 

Zoals ik a\ gezegcl heb: er is nicts mi'> 

met de voortzetting van het driespo~ 

rcnhcleicl en de 'agenda voor de toe~ 

komst', zoals die een aantal jaren 

geleclen in gang gezct were!. Dat is pri~ 

ma. Her is echter nict genoeg. Een 

stcrk Nederland vraagt ouk om waar~ 

clenbesef en inzet voor idea len. Daarom 

weet het CDA zich verhonclen met a! 

diegenen ~ gezinnen en burgers, onder~ 

wijs en vercnigingen, vrijwilligers en 

verbanclen ~ die zich claarvuor inzetten. 

Met al die burgers en verbanclen -.luit 

het CDA een bonclgenootschap tegen 

vervlakking en kwaliteitsverlies. De 

keuze om op te komen voor waarclcn~ 

hesef en idea len, is geen keus voor gis~ 

teren. Het is jui-.t een keus voor 

morgen. Het gaat niet om 'ik': het gaat 

om 'wij' Zij die waarclen overdragen en 

iclealcn gestalte geven, hehhen de toe~ 

komst. Daar ligt onze toekomst. \)at is 

de toekomst. 

Drs. R FM. Lubbers is mmister Ptl11 Staat, 

oud~mintster-presidntt en sinds juni uoorzitter 

ucm !Jet WetcnschapJ,e/ijk lnstituut uoor !Jet 
CDA 
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