
W
aaron1, waaron1 zijn cr 

oncbnks de klcinc vcr

kiczi ng~ovenvinning 

ten opzichtc van mei 

I 'J'J4 loch zo vel en nog niet teruggckn

men hi1 hct CDAc ZiJil het de 'I<Jslmill11-

tr' incidenrcn, waarop onzc parrij ccn 

soort monopolic lijkt re krijgen7 

Is hct hct onvcrnwgen om die ondcr

werpen, issttts, in het politickc dcbat in 

tc hrcngcn, die de mcmcn ccht aan

sprckcn, zodat het CDA weer - dat 

maatschappclijkc dchat kan richtcn? Is 

her her nier opgcwassen ziJil regen de 

SliJI, de selcctie van ondcrwcrpcn en

om her voorztchtig tc zcggcn - de '>im

plilicatic van de lcitcn, die door ccn 

van de hnuldrolspclcr<, in de vcrkic

zings<,trijd gehanteerd werd, en die met 

rccht een cultuurhrcuk in hct Ncdcr

landsc politickc dcbat mag worden gc

nocmd: Is hct hct gchrek aan hcrken

haarhcid i11 hct tijdpcrk van de tclcvi

'>ic-dcmocratie7 Is hct simpclweg het 

verdwijncn van de angst voor andere li

guren, zoals Den Uyl ol het vcrdwijncn 

van vrcc<.., voor andere gcvarcn, zoal~ 

her nco-pacihsmc van cind prcn zcven

tig, waartegen juist de christen-demo

cratic en cigcnlijk de christen-demo

cratic aileen ccn diJk kon opwcrpcn, en 

waardoor kiczcrs en nw~"e naar on~ wer

dcn gcdrevcn' Is hct de ovcrhodighcid 

van de chri<,ten-democratie, omdat ei

genlijk de grote inzet van cen gcmatig

dc, rationelc hcnadcring van de politick 

de centrumpo<,itie nu zo ongeveer 

door aile grotc .;;tron1ingcn gcacccr-

tccrd lijktJ Is hct de ongcwcnsthcid, 

omdat her dragcnd gcdachtcngocd en 

de impiratie door ecn steeds kleincr 

wnrdcnd gcclccltc van nnzc hevnlking 

gedccld worden) Is hct de wccrzin hiJ 

een gedeelte van de opiniemakers, om

dar die christen-democratic gewoon 

achterhaald zou zijn, zoals sommigcn 

zich zo graag tcgcn de cigcn opvoc

ding als achtcrhaald atzettcn7 Is hct de 

radicalc agrc:-,sivitcJt tegenover die 

christen-democratic, zolang zc nog 

meer i'> dan een relict, en ze dU', altijd 

opnieuw een vermaan is dat er andere 

nnrmcn, andere waardcn, ccn andere 

cultuur zou moeten zijn dan de nu clo

minanrc? 'fmlSCZ l'iHfclme' anno 1995' 

De Statenvcrkiezingen hcbbcn in icdcr 

gcval duidelijk gemaakt, wat de oor

zaak niet is: de inzet en vooral de trouw 

van onzc 'militantcn', zoals het kader 

zo trcffcnd hij onzc Zutdcrhuren wordt 

genncmd. De voile zalcn, de cnorme 

aantallcn activitciren, het enthousia<,me 

tijdcns de hiJccnkomstcn, maar ook de 

stijgcndc opinicpeilingcn, zc wczcn op 

de overtuiging biJ zovelen, dat een puur 

wcgsmcltcn van die christen-democra

tic verlies was, onhcrstclbaar vcrlie'> 

voor de kwalitcit van de samcnlcving, 

vonr menselijkhcid en hcrkenhaarheid 

in de politick, voor hehoud van dicrba

re waarclen en voorzieningen, voor een, 

ja zekcr, hcstuurscultuur van vcrant

woordclijkhcid en dicmtbaarheid. 

Dat alternatief, zoals ook verwonrd in 

het 'missioll si<JiemeHt' van de CDA-
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Tweede Kamerfractie 'voorjaar 1995' 

met zijn accenten op menselijke maat, 

durvcn praten over de waarde van het 

gczin, n1aar ook n1ct zijn nieuwc ..;;ocia

le agenda, zijn evenwichtige bcnade

ring tU'>'>en het defensieve- bchoud van 

vcrworvenhcden en hct oHcnsieve 

kritisch kijkcn naar die verworvenhc

den, om de C'>'>entics ervan tc hewarcn -

, dat alternatief i'> bij deze verkiezingen 

nog Jllct ccht doorgebrokcr1. 

Het klimaat 
In ons land, in Europa, in de gchele 

Wcstcrse samcnleving pmt- 19WJ treedt 

een '>panning op tussen 'de agenda van 

de tockom-.t', zoals onder andere ver

woord in het bock van Kennedy 

'Preflarill!J for the 21st Cent11ry' en de zorg, 

de onrust, de onlu-.t bij grote delcn van 

de kiczer., over de vcrlocdering, de on

zekcrheid, het gcbrek aan problcemop

lossend vcr:11ogen van de politiek, hicr 

en nu. 

Het is die spanning tu-,.,en de obJectivi

tcit wat is echt nodig voor behoud 

van humaniteit in onzc samenlcving 

met het oog op de toekomst -, en de 

subjectiviteit wat bewecgt 

De herpositionering mensen), wat verontrust bur

ger-.; -, die de ulticme uitda

ging aan het worden is van 

onze democratic in het algc

nleen en van bcwegingcn, 

die ccht verantwoordclijk

heid willcn dragen in het biJ

zonder. 

van het CDA moet 

tot stand komen op 

basis van een 

duidelijke 'bottum 

up' -benadering Kan de democratic de pro

blemen van het milieu, en al 

die andere tockomstproblemen aan, 

vraagt vice-president AI Core zich in 

zijn bock 'Earth in the hc!lmrcr- rcolo,;y 1111d 

the lmma11 sf>irit'- a f. en vc5c5r hem is rond 

hct Program van Uitgangspunten de 

vraag gcstelcl hoc gaan \vi_j on1 rnct een 

politieke agenda, die gericht is op nict-

'>tcmmers, namelijk de mensen die el

ders Ieven, of die nog nict Ievene 

De massale afwijzing van een vcrkie

zingsslogan als 'wcrk hoven inkon1cn' i-.. 

symptornatisch Nicmand in Den Haag 

twiJklt aan de noodzaak van bepcrking 

van de arbeidskosten als voorwaarde 

voor her.,tel van de wcrkgelcgcnheid, 

n1acn het ongclootwaardigc van die op

roep vanuit de politick heeft met twee 

zaken te maken: 

de politick wordt gezicn als de 

hoofdverantwoordelijkc voor de neer

gang van de werkgclcgenhcid en is du., 

de minst geroepcne om met de morali

screndc ondertoon van die slogan naar 

de burger te gaan en, 

wic werk hccft, hedt andere problc

men, zoals de onveilighcid of de vcr

loedering van de cigen lccfomgeving, 

of de overregulcring, en wie geen werk 

heeft, heeft de hoop, dat de politick 

daaraan iets kan of echt wil doen, al

lang orgegevcn. 

Lr wordt cen hoge rckening aan de po

litick geprcscnteerd vanwegc bijna ecn 

halve eeuw pretentic als allcsregelaar en 

allcsoplo-.ser, ccn pretcntie die overi

gcns door vclen n1aar a! tc graag gcac

ccpteerd wcrd, onder het motto van: 

'zc' n1oeten cr n1aar voor zorgcn. 

lr heerst in de Wester'>e dcmocratrccn 

ecn klimaat van afrckening, van onbe

hagcn, van onzekerhcid. In dat klimaat 

lcgt een positieve bood.,chap het heel 

gemakkelijk af tegen de verwoording 

van dat onbchagen, van het gcweld van 

de distantie. van de afwijzing In dat 

klimaat is hct onwaarschiJnlijkc ook 

mogeliJk, namelijk dat dcgcne die hij 

vclcn zo ongcvccr symbool staat voor 

'Rand'>lcdclijke arrogantic' anderen dat 

juist verwijt en voor dat ver.wijt door de 

publieke opinie ook nog beloond 

wordt. 

lr i..;; een vcrkiezingscan1pagnc gcvocrd, 
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waarhiJ de trouw aan ee11 chri'>ten-de

mocratie. die een n1euwe <,tart wilde 

maken. zwaar up de prod werd ge-;tcld. 

Verdccldheid, lmlippigheid, prolilc

ring-.;drang som~. rnaar vooral ccn onl

geving, die wil atrckenen stonden 

tcgcnovcr nrcu\v cnthou"iiJ.<.,IllC, grote 

inzet, aan<,prekende toonzcttingen en 

vooral trouw. 

In deze voor de chri<;ten-democratie 

besli.,sende ti)den is dat het helangrijk

ste en vorn de Ieiding en de organisatic 

hct mee<,t verplichtencle: die opnieuw 

gehlcken trouw van kadcrs en achtcr

han. f let is volstrekt hegrijpelijk dat 

dezer dagen de vraag naar het perspec

tld van de christen-democratic op

nieuw gesteld worclt. Maar het gaat nu 

even niet om de speculatie over de toe

komstige positie van het C:DA in het 

Ncclerlandse krachtenvelcl. om 'de na

tuurlijke grootte' ot de te spelen rol. 

Het gaat nu, juist nu om ieh veel he

langrijkcr~: de vraag, wt1aron\ waaron1, 

ondanks zo vecl dat misging, inzct voor 

die christen-clemocratie nodig is, waar

om menscn crhij blijven, doorgaan. Het 

is begrijpell)k, clat sommigen, velcn 

woedend zijn over aile, wat heeft tegen 

gezeten en waardoor het her<,tel nict 

echt doorbrak. Interne en externe fac

toren: woecle en eenzaamheicl Het 

gaat dezer clagen allereer<,t om trouw, 

trouw aan een heweging, die het om 

drie kapitale redenen waarcl is om 

trouw aan te hliJven, om op de sinds ja

nuari rngczcttc wcg ook door tc gJtlll. 

De mensen 
I har is allcreerst de weclcrkcrigheid 

van trouw. Duizcnclcn hebben zich in 

de afgelopen weken ingezet om die 

chnsten-democratie te redden. Ze wer

den hemoecligcl door lwt grote aantal 

medcstanckrs, tochtgenoten. De npge

voerde thcma's k wamen over; op een 

aantal plaahen in het land kwam hct 

vcrtrou\vcn van groepen agrariCrs en 

ouderen weer terug. Het canva<,<,en, de 

kraampjcs, de afliches, in het algemenc 

klimaat van clesintcresse was het CDA 

onclerscheiclend aanwezig. Ln er is 

mecr. Wat opluchtte in die atgelopen 

weken. wat manifest i'> op zovecl vcrga

clcringcn van lokalc afclelingcn en krin

gen, op conlcrenties en bijeenkomstcn 

is niet aileen die hogc graacl van parti

cipatie, maar ook clat nog steed-, aanwe

Zige ideali'>me, dat mecdnen en 

meewerkcn zondcr cigenhelang. 

Wie ons kader kent, weet hoc kostbaar 

het is. Mannen, vrouwen vooral, die er 

gewoon zijn, n1ccwcrkcn, doorgaan. 

llinnen het C:DA, maar zo dikwijls zijn 

juist zij hct. die in het tijclperk van het 

achterovcr lcuncn, geen nee zcggcn tc

gen allerhande ander herocpen op hen 

vanuit de hrede samenleving. Zij wer

kcn mee in de kcrk, in het vluchtelin

genwerk, het ontwikkelingswerk, in de 

vrijwillige dienstverlcning, in -,choolhe

sturen. Het C:DA was niet machtig om

dat het 'in het web' de maatschappelijke 

organisatie-, controlcerclc, ook op lo

kaal niveau, maar - precies andersom -

hct CDA en al die andere organi-,atie-, 

kunnen hliJven functioneren clank zij de 

meervoudige inzet van een heperkte 

groep in onzc stuncnlcving. 

We hoeven niet te ontkennen dat die 

'militanten' mecr haclclcn verwacht van 

de uitslag, en dat hun trouw na drie te

leur-,tellingen nu wei heel erg op de 

prod i-, ge<,teld Ln clat geldt natuurliJk 

heel hijzonder die kaclerledcn, die kon

den wijzen op voortreffelijke prcstaties 

van hun provinciaal C:DA in de afgelo

pen vier jaren. en die nu vanwege het 

nationalc klimaat vcrkleind in plaats 

van vergroot manclaat als dank kregen. 

Dat is hct kader, maar wat te zeggen 

van die kiezers. die weer tegen de mo-

-;::; 

r.-1 

7J 

Vl I' 
) 

r: 

"' 
c 
c 
-::J 



0 

0 

u 

de in, tcgcn de hoon in, tegen de cegcn 

tclcurstcllingcn in ook, toch trouw blc

vcn. Dat ccewiJfdc tot een kwart dec! 

van de stcmmc11. Zij hchhcn opnieuw 

ecn mamlaat gcgcvcn, ccn vcrplichtend 

mamlaat vanuit hun trouw, hun nict 

tocgeven aan de vcrlciding om zich bij 

'het grotc ongcnocgen' te scharen, ot 

vooral om maar thuis te bliJven. Over 

hun twijfel hccn ook, ol hct CDA niet 

zclf <,tcrkcr hct ongenoegen had kun

ncn vcrwoorden, vanuit zijn oppositic

rol, bcter dan ccn Ieider van ccn 

rcgcringspartij. llij allcs wat we doen 

moet het beset van die trouw ovcrheer

scnd zijn. Trouw van kaders en kiczcrs 

die nicts hegrijpen of willcn bcgriJpcn 

van solo-actics, van - misschien hegrij

pelijke- frustraties, van die loslippighe

dcn, van wantrouwen, van cendracht 

vcmictigende amhitics. 

lcdcrc partij, die verlics tc vcrwcrkcn 

hecft, hccft met dit soort ver<,chiJmclcn 

tc maken. De hoeken over de l'vdA in 

de laatstc jarcn gevcn cen beeld van kil

te, \vantrouwcn, nai_jvcr en intriges, vee! 

ergcr dan hij hct CD A, maar van clms

ten-democratcn wordt icts anders ver

wacht. Noblesse ohlu}e' 
Zcker, we moctcn crkennen dat het 

niet allemaal oudc adel was, die op de 

'lJinJdwm}cm' van hct succe-. van eind JJ

rcn zcventig en begin jarcn tachtig gc

sprongen is. Sommigcn zijn toen lid 

geworden, omdat zc ccht ervan over

tuigd waren dat de christen-democratic 

relevant is in ccn moderne samenle

ving, maar er zijn er ook gcwcest - en 

dat is op zich gecn '>chande - die een 

grote en fatsocnlijkc partij aantrekkcliJk 

vonden al-. drager van macht en in

vloed. 1\laar soms hecft dat wei hi)gc

dragen tot die in het rapport

Cardeniers gewraaktc cultuur van tech

nocratic en afstand, tot onherkenhaar

hcid dus voor velen. 

llij cen bcpaald soort kadcr, hij ecn bc

paald vcrwachting-.putroon van kiczcr-. 

horcn hcrkcnharc bndidatcn. Hct mag 

hiJ ons nict aileen gaan om dcskundig

heid, hckwaamhcid. dadendrang, het 

hchecr,en van hct metier. De populari

tcet om icts in de gcschicdenis tcrug 

tc gaan - van mcnscn als De Quay, 

Ziilstra, De ]ong hestond cruit dat zij 

JUist die uitstraling hadden van inzct. 

nict zo hoognodig n1octcn. van alwe

zighcid van arrogantic, vooral van wat 

ik zou willen noemen 'mandaahhcwust

zijn' Fn dat gold ook mcnsen als De 

Koning en Kaland. Kilheid. laat staan 

arrogantie, hetwctcrighcid passcn niet 

hi1 on-., horen nict hiJ ons. 

We zicn heel duidelijk in rcccntc pcrso

ncelskcuzes. in recente opstellingcn de 

ovcrheersende wd om naar de wortels 

van de christcn-dcmocratie terug tc 

willen, naar de wortcls en naar de her

kcnbare -.tijl Dat is hct cnig JUi<,tc ant

woord op die ge<,taalde trouw van 

kadcrs en kiezcr-. Ieder van ons hedt in 

de laat<,tc jarcn zijn lidteken<, en frustra

ties opgelopen, maar ziJ mogen hct gc

zicht en de gcvoclcns van de partij 

nimmer dominen:n. 

De belangen 
De christen-democratic is ccn ceuw ge

lcden ook gcstart als cen hcwcging die 

opkwam voor bepaalde hclangcn. 

l:lclangcn van achtergcstelde of nict gc

noeg geCn1ancipccrdc gcloolsgroepcn, 

bclangcn van idcntiteitsgehondcn in

stellingcn, hclangcn van bcpaaldc hc

roep<,grocpcn al' kleine hoeren en 

arhcidcrs, helangen van bcpaaldc stre

kcn 

Als brccle volksparti) hcdt hct C:DA 

zich nooit volledig willen idcntificcren 

met bclangen van ecn hepaaldc grocp, 

ccn bepaalde streek, ccn hcpaaldc insti

tutic. !\1aar dat wil niet zeggen, dat uit 
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de op<,tel\ing van het CDA niet trouw 

mag hli1ken aan de kenmerkcnde belan

gen, waarvoor hct steeds sterk is opge

komcn. en waaraan hct ten dele zijn 

he<;taan hecft tc dankcn. Fn als uit vcr

kiczingsanalysc hlijkt, dat de trouw aan 

hct CDA jui<;t hij hcpaaldc groepcn tc 

vinden i.,, in hcpaalde <,treken, dan mag 

dar hlijken in de opstell1ng 

internationale hulpverlening, van ruim

te voor ons publicke omroepbestel; dat 

zijn belangen, die met de stichting en 

de geschiedenis van de christen-demo

cratie verweven zijn. 

Uiteraard niet kritieklom en niet iedere 

ooit gekozen vorm is het waard om als 

zodanig onder dezc noemer verdedigd 

te worden. En we wcten 

en helangenbehartiging. 

In concreto hetekcnt dit 

dat <,cherpc aandacht en 

alcrtheid nodig i'> voor de 

pmitic van maat-;chappc

liJke organisaties, ook al 

dclcn ziJ niet ot niet mecr 

onze identiteit. Oude en 

nicuwc hundelingcn van 

part1culier initiaticf, van 

Nude heme! wei 
ook dat belangenbeharti

gi ng in dcze sector naar 

haar aard of tcitclijkhcid 

allerminst uitzicht hiedt 

op dankbaarheid of een 

gevoel van verwantschap, 

maar toch .. 

verduisterd lijkt, 

gaat het allereerst 

om trouw aan 

uitgangspunten en 
Helangen zijn ook belan

gcn van streken, van lccf-idealen. 

samengaan van burgers, van gczamen

lijkc helangenhehartiging en zorg die-

nen zich hij ons veilig te weten. Oat is 

niet en zelfs niet op de eerstc plaats een 

kwcstic van subsidicring, het is vooral 

een erkenning van hun waarde en soms 

hun onmisbaarheid voor een hoge kwa

liteit van de menseliJke <,amenleving. 

Een bi)Z(mder be lang is op dit moment, 

JUist met het oog op de collegevorming 

en de vaststelling van het provinciale 

program, maar hclaas ook op nationaal 

niveau, de plaats van de identiteitsge

bonden in'>tellingcn, en iiherhaupt de 

pmitie van het christendom in het 

openhare Ieven. Het gaat ook hier, net 

als hi) de erkenning van de rol van 

maatschappelijke organisaties, niet om 

ccn bclangenbchartiging. die aan het 

CDA vergoed wordt. Maar zaken als 

gcc-.tclijkc verzorging in Ieger, gcvan

gcnissen en ziekenhuizen, behoud van 

pluriforrniteit en identiteit in de zorg

<,ector, onverkorte handhaving van het 

bijzonder onderwijs, volledige erken

ning van de waarde van identiteit in de 

tijdscategoriecn, van 

beroepsgroepen. Het is van grote bete

kenis, dat die categorieen die ons trouw 

zijn gebleven, wetcn, dat zc bij ons 

maximaal gehoor vinden, gehoor en af

finiteit, uiteraard in het Iicht van deaf

weging tegenover het algemeen belang. 

Daarom is het ook in het Iicht van de 

recente interne veranderingen binnen 

de belangenbehartigingsstructuur van 

de agrari-.che sector zo toe te juichen, 

dat fractievoorzitter Heerma heeft 

voorgesteld om te komen tot een nieuw 

plattelandsberaad, waarin de landbouw

sector zich herkent, maar waarin ook 

andere helangen zoals die van de na

tuur en het milieu aan bod komen. 

Oat voorop ge-.teld moeten we natuur

lijk ook analyscren waarom hepaalde 

groepen niet zijn tcruggekomen: waar

om zijn de ouderenpartijen zo sterk ge

bleven, waarom is de teruggang in de 

grote steden zo aanzienlijk. 

De ouderenproblematiek vraagt duide

lijke uitspraken en zowel de partij als 

hct Wetcnschappelijk lnstituut zijn 

sterk met deze problematiek bezig. 

De problematiek van de grote en mid-
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delgrote ..teden vraagt een nieuwe he

nadering. Wat dat hetrdt is het interes

sant om te zien, hoe iemand als 

presidenbkandidaat Chirac in Frankrijk 

hczig is de grotc steden terug te win

tlcn voor ziJn gaullistischc beweging, 

nict ten kmtc van het plattcland, maar 

juist in evenwicht daarmcc. Naast ziJn 

pleidooi voor een nicuw contract tus

sen Frankrijk en zijn platteland ( telc

werkcn, promotie /Vlidden- en Klcin

bedrijf, goede verbindingen) pleit hij in 

zijn recentc boek 'La Fraflcc f>our taus' 

voor hcrstel van de menselijke gcmeen

schap in de stad, een eigcn concept van 

veilighcid, ruimte voor de economic en 

ecn op de Franse situatie toegesneden 

inburgeringsbeleid van allochtoncn. 

Binnen hct CDA vraagt het rapport 

'Grootstedelijk bcsturen' van het 

Wetemchappelijk lnstituut cen duidc

lijk vervolg 

De idealen 
Hct CDA als belangenpartij Daar hoe

ven we niet voor wcg te !open, maar 

uitcindelijk is doorslaggevend de vraag, 

of de christen-dcmocratie het gcloof 

kan overbrengcn bij grote grocpen van 

de bevolking, dat het opnicuw een d

fccticf antwoord hccft op de hardnek

kige en fundamentele problcmen van 

onze maabchappij en cultuur. Dat is in 

hct Strategisch Beraad aan de orde. 

Maar daar gaat nog icts aan vooraf, te 

wctcn de vraag hoc de be Iangen van de 

toekomst in cvcnwicht gchracht kun

ncn worden met de belangcn van nu. 

De ongenadige afstraffing van de 

Democraten in de Vcrcnigde Staten 

heclt alles met dit dilemma tc maken. 

Wie niet in staat wordt gcacht de hon

depocp nu van de straat te houden, 

moet nict gaan zeurcn over de C02-

vcrvuiling in 2020' Of om hct in chris

ten-democratischc tcrminologic te 

vertalcn, wic onder het bcgrip rcnt

meestcrschap aileen milicuzorg vcrstaat 

en niet een sober hehecr van overhcids

middelen nu, zal zijn oproepcn op de 

rotsbodem zicn vallen. 

De vragcn van de tockomst tekcnen 

zich af, maar daarom mocten wij nu Ia

ten zien, vooral in de proeftuinen, waar 

we nog of weer hestuurlijke verant

woordclijkhcid dragen, dat onze oplm

singen werken. len ouderenzorg, die 

nict uitsluit en marginaliseert, maar in

tegrecrt en toerll',t. [en misdaadhcstrij

ding, die nict aileen macht tcgenover 

geweld stclt, maar hijvoorbeeld door 

hcrstcl van hct concept van de buurt

schap controlccrt, voorkomt, signal

eert. len werkgelcgenheidsbeleid, dat 

stoelt op een ondcrnemingsdoelstcl

ling, waar dividend- maximalisatic en 

arbeidsplaatsen met elkaar in evenwicht 

zijn, zoals op de Bildcrberg-confcrentie 

hepleit werd. Ecn sociaal intcgratiebe

leid, dat activecrt door een volgehou

dcn en creatief geloof in de zclf

rcdzaamheid van de mcnselijke per

soon, zoals op diezelfdc conferentic gc

dcmonstreerd werd door mevrouw 

Creemers van l'lanpraktijk. Fen ontwik

kelingssamenwerkingshelcid dat uitslui

ting voorkomt doordat hct de zclf

ontwikkclingsprogramma's assistecrt in 

plaat<, van ze over tc ncmen. Ecn aan

pak van de natuurbcscherming niet ai

leen door verstatclijking, maar door 

nieuwe vormen van samenwerking en 

cobperaties van mcnsen op het platte

land. 

De Bclgischc CVI' durft de uitdaging 

aan. Op haar Paascongres zal de direc

te lijn gedemonstreerd worden tusscn 

de uitgangspunten van vijftig jaar gclc

den, de succesvolle transformatie van 

de Belgische samenlcving op basis van 

die uitgangspunten en de rcaliteitswaar-
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de daarvan voor de problemen van de 

toekom'it. Llitgang'>punten, eHectiviteit 

crvan in het vcrlcden, nu en du., ook 

een Vl'>ie op de toekomst. In die zin 

moet de ruimte voor gelootwaardige 

idealcn hevochten worden. 

Vee\ maahchappijwetemchappcrs in de 

Vcrenigde Staten kiJken met jaloezie 

naar on<. \)e termen waarin hun com

munitari'iti'>che programma's zijn ver

vat, hebhen ecn hrede, enthou<,iaste en 

vooral jongc aanht1ng Tern1en als \iuil 

'ocicly' en 'socicd Ul/llidl' zijn kernwoorden 

in het dehat over de problcemoplos'iin

gen van de moderne '>amcnlcving. En 

wii, moetcn wij dan het hootd in de 

'>choot lcggen, omdat onze - ecrdcrc -

begrippen als vcrantwoordelijke <,amcn

lcving, maal'>chappclijk middenveld en 

hct relationclc mcn'ibecld nict meer 

zouden aan<,prckenc 1\loet ecr<,t de ver

locdcring nog vcrdcr hehhcn toege<,\a

gcn, zoa\<, in de grote 'iteden en op hct 

platteland van Noord-Amcrika, voordat 

de oricntcring en het regencrcrcnd vcr

mogen van onze aanpak hcrontdekt 

worden~ 

Trouw is gemakkelijk, a\<, het aileen 

maar voordelen oplcvcrt. Nu, nude he

mel wei vcrdui<,terd IIJkt, gaat hct allcr

ccr'-a on1 trouw aan uitgang"ipuntcn en 

idea len. 

Over de woede heen 
Op dit moment in de geschicdcni'> van 

de chri'iten-democratie zal bliJken, wie 

trouw i~., en wat trouw i-.;. 

Wic dat moct con<,equentie'> hehhcn. 

Nu er niet mcer de aantrekking-,kracht 

op de go\ven van '>ULCC'> i'>, nu de kring 

klciner i'> geworden, gaat het om hono

rering van de gchlcven betrokkenheid. 

De herpmitioncring van het CJ)A 

moet tot '>tand komen op ha'i' van een 

durdeli,kc 'holltllll uf,'-benadering Niet 

dat niet maxrmaal experli'>c moet wor-

den inge'ichakeld, waarover de partij 

nog steeds op unieke wijze kan hc

<,chikken, maar het i'> expertise ten hate 

van een hesluitvorming waarbij aile ge

ledingcn van de partij volledig betrok

ken mocten worden. In die zin zal ook 

een communicatieplan rond hct 

Strategisch Bcraad worden opgesteld. 

Wat: de woedendc vraag van velen, 

wanneer a\ die ongevraagdc adviesge

vers nu eens op tijd weten te zwiJgen, 

hun emoties behecrscn. de realiteit van 

democrati-,ch lcidcrschap accepteren en 

uitdragen. Wic op dit kritieke moment 

cigcn in1ago, eigen agenda, cigen trot:-,, 

zeit, eigen gclijk voorop stelt, wic zo 

hewust ot mindcr hcwust meewcrkt aan 

de ontlui<,tering van de christen-demo

cratic kan ervan verzckcrd zijn, dat de 

ge-,chicdenis een hard oordeel zal vel

len. I\ leer nog: het i'> biJten in de han

den, die gegeven hebhen, de handen 

van onze mensen, die ondank'i allcs 

weer aHiches geplakt hchhen, de deu

ren van vergaderzalcn geopend, de ver

kiezingskramen opgebouwd. 

Fr zijn enkelc andere helangrijke con

<,equentics tc trckkcn uit de geheurte

ni<,<,en van de laatste wcken: 

Op de eer'>te plaats \ijkt de decentrali

<,atie mohiliserend te wcrken en hcr

kenbaarheid tc hcvorderen. Dat zou 

wei eem mecr dan tactiek kunnen zijn. 

Wie zei ook weer, dat in een guerilla

onrlog, waarin de grotc oil icicle en bo

vengrondse krachten tegen je ziJn, 1e 

de klcur moet aanncmcn van de omge

ving, waarin je wei welkom bent. Het 

goede nieuw<, i<,, dat de provincialc par

tiJen in dre regio's waarin het C:DA zich 

duidelijk met een eigen provinciale 

identitcit manifcqcerde niet zijn door

gehroken t\laar, in \ijn met de Pcris

coop in het khruarinurnmcr van dit 

hlad zij ondcrstreept dat de vcr<;chui-
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ving naar dat provinciale en regionale 

karakter ook wei ecns zou kunncn cor

rcspondcrcn met cen dicpe behocftc 

aan nieuwe eigcnhcid, nieuwc nabij

heid. DuideliJkc provinciale herken

baarheid zou wei eens zecr uitnodigend 

kunnen blijken en icts van die hoge 

drempcl kunnen verlagcn die aan partij

politicke participatie vcrhonden is 

Op de tweedc plaats moet nu echt pri

oriteit worden verleend aan nieuwe 

methoden om het clectoraat, hct trou

we, hct weggclopcne en het potenticlc 

echt goed te leren kennen. Wat is het 

aantrekkclijke van de christen demo

cratic, en wal is de teleurstelling. Welke 

hehocfte is er in onze samenlcving aan 

een bewcging die blijft staan voor die 

combinatic van respect voor traditic en 

visie op de toekOJw,t, voor een belang

rijkc rol voor bepaaldc normcn en 

waardcn, voor ccn mens- en maat

schappijvi.,ie, die te maken hecft met 

chri'>telijke inspiratic, ccn hcpaaldc kijk 

op de geschiedenis en een verantwoor

dclijkheid voor moderne uitdagingen. 

Welke tcrmen horen daarbij, welke 

'>ti)i, wclkc prcscntatie. 

In het tijdperk van verzuiling was ach

tcrban en elcctoraal familic, echt bc

kcnd en was cr ccn open en intense 

communicatielijn. Dat moet nu vcrvan

gcn worden door nieuwe methoden van 

ondcrzock en dialoog Hct is hong tijd, 

dat naast hct Stratcgisch Beraad de par

tij over cen facditcit gaat heschikken, 

die her venster op cigcn clcctoraat wijd 

gaat open zcttcn. 

Tot slot: als het waar is, dat cr mcer aan 

de hand is dan het wcgdrukkcn van de 

chri5ten-demouatic, maar dat het gaat 

om de rol in de toekomst van de chris

telijk-sociale inspiratic in hct algcmccn, 

dan moct in de komende maanden ook 

aile encrgic gc'invcstccrd worden in de 

vraag, hoc nu vclc vcrtrouwdc Jnstitu

tics, waarin die traditie belichaamd 

was - aan het verdwijnen zijn, toch 

verzekerd kan worden dat ook een vol

gende generatie uit die inspiratie zal 

kunncn puttcn. 'De Cecst waait waar 

Hij wil.' Maar dat betekent, dat nu, jui'>t 

nu, aan nicuwc vormcn, nieuwc voor

zicningcn, nicu\vc hcrnocdiging ook 

gcwcrkt moct worden. 

De mohilisatieagenda is duidelijk voor 

hct CDA voor het Wcten'>chappelijk 

lnstituut en voor al dcgencn die niet 

willen dat een richtinggevende riJke 

traditic gemarginaliseerd wordt. 

Hct zijn deze vragen die ccntraal zullen 

staan op ccn symposium dat hct 

Wctcmchappelijk lnstituut op 12 en 13 

mei a.s. organiseert Wat kan de rol zijn 

van ccn christen-democratic, fcitclijk en 

normaticf, bij de grote hennrichtings

vragen van onzc san1cnlcving. I--loc vcr

zekercn we ook dat ecn herkenbare, 

moderne christen-democratic invloed 

hccft op de tockomst. Het is over die 

aanpak dat ccn echt gcsprek tot stand 

moct komcn tusscn dcgcncn, biJ wic 

trouw voor a lies gaat, de kern van onzc 

achtcrhan en degencn die systcmatisch 

met dczc vragcn hczig zijn, internatJo

naal en nationaal. Zc>'n gesprek als hct 

begin van een nicuw acticplan, over de 

woedc hcen, in trouw. 
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