
H 
ct platform, waarop de 

nieuwe christen-democra

tic oprijst 'temidden van 

de golven' rust op vier pij

lers, vier ondcrscheidendc markerings

puntcn: 

wi1 Z!Jn een partij van de waardcn; 

wij 'itaan voor de integriteit van de 

.;;an1cnlcving; 

onze acties dienen het hcdcn te over

stijgen door respect voor de crfcnis 

van vorige genera tics en zorg voor de 

levenskanscn van toekomstigc; 

onze verantwoordelijkhcid gaat over 

de grcn'i van het hicr en betreft me

demensen wcrcldwijd. 

De vier pijlers zijn: waarden, samenle

ving, traditic en toekomst, globalisatie. 

Hct gaat om een onderscheidendc visie 

op mens, samenleving, tijd en ruimte. 

Aanval op de PBO 
Als de tekencn niet bedriegen, zal de 

aanval van 'paars' in de komendc maan

dcn vooral gcricht zijn op onze visic op 

de samenlcving. Dat kan actief, maar 

dat kan ook passid, namelijk door de 

maatschappclijkc instituties, die in onze 

visie centraal staan als dragers van een 

mcnswaardige samcnleving niet de juist 

nu broodnodige beschcrming en steun 

tc bieden. 

Door sommigcn lijkt een actievc aanval 

tc zijn ingezct op de publiekrcchtelijke 

bedrijtsorganisatic (PBO) Het probate 

middel is dan die te beginncn at te 

schildcrcn a]<, een relict van het voor

oorlog<;c katholieke corporatisme. Dat 

brcngt potentieel vee! tegenstandcrs bij 

clkaar en verlamt bij voorbaat de advo

caten van onze ovcrlegeconomic. Voeg 

daar nog de kreet aan toe van het pri

maat van de politick en zo hedt men 

een breed tront. 

Het bcgint bij zoiets schijnbaar on

schuldigs als de afschaHing van de vcr

plichting van de regering om advie'> aan 

de SER te vragcn onder het mom van 

'weg met de stroperighcid'. 

Nu moetcn wij duidelijk ondcrscheid 

durvcn te maken tusscn leidende begin

sclcn en tijdgebondcn vertalingen daar

van. Niet alles wat na de oorlog tot 

stand is gekomen aan publiekrechtelijkc 

instellingen, overlegorgancn en advies

structuren is heilig, maar het principe, 

dat arbcid en kapitaal, ovcrheid en be

drijtsleven, markt en ordening, onder

nemersvrijheid en gemeenschappelijke 

verantwoordelijkhcid in laatste instantie 

niet tegenover elkaar staan, blijft ons 

dierbaar. Wie zich dat niet realiseert, 

wie ten principale een roll back-scenario 

voorstaat, is 'paars' in de Tweede Kamer. 

Het was namelijk gccn rcgeringsvoor

stcl maar een amendcment, waarmcc de 

atschaffing van de verplichte adviesaan

vrage wcrd doorgedrukt. 

In het nu bcginnende parlemcntaire 

jaar Zllllen op dit punt, op het punt dus 

van de architectuur van de samenlc

ving, de messen gcslcpen gaan worden. 

Wat de regering doet is nog niet duide

lijk, zoals hier mccr is aangestipt, als 

het over kleur bekennen gaat. Er lijken 

zich twee richtingen af te tekenen: zij 
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die de voordelen zien van het gegroei

de stelsel, met de noodzaak dat op on

derdelcn te hervormen, en zij, die JLiist 

op dit tcrrein het eigene van paars wil

lcn tonen en het ideologische gevecht 

willen aangaan. 

Het is in deze opvallend dat minister 

Van Aartsen van Landbouw, Natuur

beheer en Visserij (LNV) niet de stof

kam maar de slopershamer ter hand 

lijkt tc will en nemen. 

De openhartigheid van een 
minister 
Bij het in ontvangst nemcn van een <,tu

dierapport van het wetcnschappelijk in

stituut van de SCI' over de toekomst 

van de Nederlandse landbouw op 6 juli 

jl heeft minister Van Aartsen een op

zienbarende uitspraak gedaan, altham 

volgens het Agrarisch Dagblad. 

"Het kcm niet zo zijn dat een structuur, 

die voortkomt uit de katholiek-sociale 

traditie en haar wortels hedt in de jaren 

dertig nog in de volgende ecuw kan vol

doen" (cursivering )v C). De structuur 

van de Publiekrechtelijke Organi'>atie, 

aldus van Aartsen is achterhaald. 

De uit'>praak van de heer Van Aartsen is 

om meerderc redenen opmerkelijk. 

lledoclt hij te zeggen, dat de leven<,cy-

clus van richtinggevende 

Het is opvallend dat 
ideeen terzake van de maat

schappij-ontwikkeling in het 

algemeen na een halve eeuw 

wei hun langste tijd hebben 

gehad? Maar dan geldt dat a 

fortiori ook voor het gedach

tengocd van zijn eigen poli

tieke stroming, dat a! ruim 

andcrhalve eeuw oud is. Toch 

minister Van 

Aartsen niet de 

stofkam maar de 

slopershamer ter 

hand wil nemen. 
achtcn wij bepaalde ideccn 

van de liberale voorman Thorbccke van 

het midden van de vorige eeuw nog 

steeds de moeite waard, om niet te spre

ken van Adam Smith en De Tocqueville 

Wat kan de minister aanleiding hebben 

gegeven om jui'>t de katholieke -;ociale 

leer op de korrel te nemen~ Als hij met 

deze opmerkingen het Landbouwschap 

en de PBO-structuur heeft willcn trd

fcn, dan is hij loch wei kort van memo

rie. De PBO-organen kennen velc 

vaders, en de acceptatie van cen imti

tuut als het Landbouwschap was geba

seerd op brede overeenstemming, 

waarbij ook de protestants-christelijke 

traditie (\oevereiniteit in eigen kring') 

en opvattingen binnen de sociaal-de

mocratie en het liberalisme een belang

rijke rol hebben ge<,peeld Denk aan de 

grote invloed van de liberale bocren

voorman l.ouwe'>. 

Het kan zijn, dat de minister de christc

lijk-sociale traditie in het algemeen wci

nig hctekenisvol meer acht, maar dan 

zou hij op de cerste plaats eens bij zijn 

eigen departement tc rade moeten gaan. 

Dat departement is namelijk bijvoor

beeld door middel van zijn bemoeienis

sen mer het ontwikkelingswerk er goed 

van op de hoogte, dat echte agrarische 

hervormingen niet slagen zonder een 

duidelijke maatschappijvi<,ie, die weer 

alles te maken heeft met mens- en lc

vensbeschouwing. Mislukking of succes 

hangt daarvan at, en juist daarom komt 

op zoveel plaatsen in de wereld heden 

ten dage de modernisering van de 

voedselproduktie en de bestrijding van 

de armoede op het platteland tot stand 

in die combinatie van nieuwc kennis en 

lcvcnsbeschouwelijke (dikwijls christe

lijke) inspiratie. Niet van deze tijd~ 

De minister zou ook eens ziJn Iicht 

kunnen opstcken hij de niet-katholicke 

'lihcrr~l' Clinton, die er regelmatig hlijk 

van geeft, onder andere volgens The 

Tablet van 17 lebruari jl, mecr dan wel

ke eerdere Amerikaanse president, ge

grcpcn te zijn door de - ja zeker 

katholieke sociale traditic (en het ge-



dachtengoed van de chri<,ten-democra

tiel. In zijn <,peech voor de hcroemde 

_lezL(I.tcnuniver~itcit van (~corgcto\vn 

gat hij nota bene op dezeltde 6 juli jl 

nog een mdrukwekkende uiteenzetting, 

gehcel in die traditie, van hoc hij het 

hcr<,tel ziet van het maat-,chappclijk 

middenveld en de vcrantwoordelijke 

samcnlcving' 

AI-, deze gctuigenisscn niet voldoende 

zijn, kan de minister ook nog in eigcn 

kring terecht. Ecn van de voornaamstc 

libcrale ideulogcn, profc.,.,or Dahrcn

dorf, houdt niet op tc onderstrcpen. dat 

een humane <,amcnleving, juist in de 

volgcnde eeuw, het niet kan stcllen zon

der een krachtig en clkaar ver-;terkend 

maatschappclijk middcnveld en dat cs

senticel zijn een aantal instituties, die 

niet door de markt en het kapita!i.,me 

gedomineerd worden, idcccn die dicht 

bij de christelijk-.,ocialc traditie liggen 

Nog vcrwonderlijkcr dan dezc aanval is 

dat de minister. voor wic deregulcring 

hoog in het vaandel moet -;taan. voor 

ziJn beurt spreekt. De partners binnen 

het Landbouwschap en binnen de 

I'BO-organen zijn intensief in gesprek 

over de toekomst van 'hun' instellingen. 

Dat een minister daar doorhccn hetst, 

zegt eigenlijk nogal wat over diens up

vatting over de scheiding van verant

woordelijkhcden en de noodzaak van 

terughoudend overhcid-,gedrag. 

Een nieuwe betekenis 
Op de maatschappelijkc agenda van dit 

moment staat juist in de agrari'>che sec

tor een groot aantal problemen, die om 

inzct van de groep als zodanig vragcn. 

Zaken als dierengezondheid, dieren

wclziJn, milieuprublcmatiek, natuurbe

houd kunnen niet goed geregcld 

worden zonder de eigen verantwoorde

liJkheid van d<: agrari-;che ondernemers 

<,erieu., tc: nemen. Dati'> de lcs geweest 

van zoveel mislukte milieuvoorschrit

tcn. Maar het kan ook n1et in een situ

atie, waarin een (grot<:) mecrdcrheid 

wei bercid i-, in gezamenlijkh<:id te 

trachten normen t<: bereiken, situatics 

te hcrst<:llen. imago\ te verbeteren. 

maar hun inzet gelrustreerd ziet door 

die paar buit<:nstaanders, die juist kun

nen prohteren van het goede gedrag 

van de meerderheid. Zo'n }m ,-iders-gc

drag' i-, dikwijls cen te hoge prij<, van de 

vrijheid 

Vclen in het buitenland. ver weg 

(Galbraith) en dichtbiJ, kijken met af

gunst naar de wijzc, waarop wij onze 

overlegcconomic hebben gcordend. 

Zeker: er zittcn rigiditeiten aan vast, en 

die moeten telkem op hun noodzaak 

getoetst worden, maar al bij al is het 

systeem allesbehalve waard om met het 

badwater wcggcgooid te worden. 

Sommigen binncn paars (ook de mini'>

ter van LNVJ) associcren dar systeem 

graag met de verderfelijke invloed van 

de christen-democratic. Er zijn er ook 

die wijzcr lijken: de Eerste Kamcr

tractie van het CDA heeft enkele we

ken geleden verzet aangetekend tcgen 

het schrappcn van de verplichting van 

de regering om advies bij de SER in te 

winnen en minister Sorgdragcr is in ie

der geval constructiever geblcken, dan 

de paarse coalitie in de Twecdc Kamer, 

met haar toczegging de SER royaal te 

blijvcn inschakclen. En wat te denkcn 

van de minister van Social<: Zaken. die 

met zijn uitspraak 'lch IJ11J Cll1 Rcinliir1der' 

rechtstrceks verwees naar de christelijk

sociale en katholiekc sociale traditie' 

Het principe van de PBO kan in de re

volutionair nieuwe omstandigheden, 

zoals we die nu mecmaken, tot af

schaftingen. behoud of verandering van 

instituties en arrangementen lciden, 

maar blijft als principc uitermatc waar

devol. [r zullen momcnten zijn, dat we 
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anders tegen modaliteiten van de alge

meen verhindend vcrklaring aankijken, 

als daardoor de toegang'>poort tot ar

beidsparticipatie en flexihilisering soms 

te nauw zou worden. Jv1aar met name 

de milieuprohlematiek zou aan het Ult

gangspunt van -;an1enwerking en een 

ovcrstijgcnd algcmeen helang wei eem 

ccn onverwacht nieuwe actualiteit kun-

ncn gevcn. 

gezicht aan 'paars' gaf; hct wa-. ook her 

voort<,chrijdend inz1cht dar zoveel 

maatrcgelen, die in de vorige pcriode(sl 

op de rails warcn gezct, gewoon nood

zakclijk warcn, of hun vruchten begon

ncn at tc \Vcrpen. Nog ergcr: daar waar 

zo dikwijls het CDA verder wilde gaan, 

maar ingehouden wcrd door coalitie

partncrs, zullen nu die verdergaande 

kcuze<, gemaakt gaan wor-

En tegenover de stroperig- den. Dat gaat niet zeldcn J uist met het oog op 
heid staat de inderdaad in ten koste van helangrijkc 

jarcn van gezamenlijk 

overleg opgebouwde ar

beidsrust en hct gezamen

lijk scheppen van de 

voorwaarden voor ccono

misch hcrstel. Hct buiten

land henijdt ons en wie 

zich realiseert hoevccl in

spanning het hijvoorbeeld 

bij onze Oosterburcn ge

kost heeft om werkgevers, 

werknemers en overheid 

op een lijn te krijgen bij de 

de nieuwe, tot ver punten uit de verkiezings

programma\ waarmce de 

christen-democratic werd 

bestrcden: van de nicuwe 

in de volgende 

eeuw reikende 

agenda, zouden 
Schipholbaan tot de 

13ctuwclijn, van cen strcn

ger toelatingsbeleid van 

asielzoekers tot een aan

scherping (ja zeker) van 

het drugsheleid, van een 

restrictief heleid hij de so

ciale zckcrheid tot een ze-

elementen uit de 

PBO-agenda wei 

eens heel waardevol 

kunnen zijn. 

historisch unieke uitdagi ng van de 

Hereniging, realiseert zich ook hoc 

kostbaar de misschicn soms wat kraken-

de schoenen van onze overlegecono

mic zijn 

Daarom is opnieuw actueel, en mis

schien meer dan ooit, het vinden van 

een evenwicht tussen vrijheid, verant

woordelijkheid en binding. En dat is nu 

juist de kern van een publiekrechtelijke 

ordening van particulierc activiteiten. 

]uist met het oog op die nieuwe, tot ver 

in de volgende eeuw rcikendc agenda, 

zouden elcmenten uit die Pl30-gedach

te wei eens heel waardevol kunncn zijn. 

Zakelijkheid of irrationaliteit? 
Het zict er echter naar uit, dat 'paars' 

zijn kluif moet hebben. In het afgelo

pen parlementaire jaar was het niet ai

leen tijdnood, die nog gccn eigcn 

kere relativering van het 

minimumloon, om niet te spreken van 

de het CDA-programma verrc over

schrijdende bezuinigingen op de zuive

re ontwikkelingssamcnwerking (waar 

blijft de Derde Wereldbeweging?) 

In dat Iicht is hct geenszins ondenk-

baar, dat 'paars' zijn identiteit gaat ko

pcn met irrationcle beslissingen op het 

terrcin van de architectuur van de sa

menleving, en met name niet si11e ira et 

studio ondcrzoekt (of de conclusies van 

onderzoek accepteert) waar het sy

stcem van de PBO echte voordelen 

biedt, en waar het aanpassingen be

hocft. Het CDA zal daarom in dcze pe

riodc zich zcer mocten inspannen om 

aan te tonen, waar en wanneer dit sy

steem juist met het oog op de tockomst 

zeer zinvol kan zijn 
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