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D 
e uitsluiting van hct CUA 

van r~g~ring:-,deelnan1e 

door formatcur Kok, op 

van Micrlo's bevel, heeft 

uiteraard voor de christen democratie 

v~el nud~lig~ gevolgen 

We zijn crvan nvcrtuigd, dat die chns

tcn-demouatic, ook en JUist na dc aard

hevingen van 1 tJBtJ, c-en cigen ant

woor·d kan lom1ulcren np de grotc 

n1euwe u1tdagingen 111 de ovcrgang 

naar de volgcnde ccuw I )an is het jam

mer, dat de onmiddclli)kc omzetting in 

helctd van die anlwnor·dcn_ althans op 

nattonaal nivcau en althatls for the lillie 

hc11u(, niet ol maar zccr hcperkt kan 

plaatsvinden Fn er is de geredc kan-,, 

dat juist hij gchrck aan natuur-lijkc over

eetlstemming over linancicle zaken de 

nieuwe coalitic zich - veclmecr dan uit 

de toor1zetting van de start kan worden 

atgclcid - gaat rcchtvaardigcn in open

lijke ol vooral hedckte alhraak van ken

mnkende chrislen-demouatische ver

worvcn hcdcn 

,\ laar wie de analyses van de vcrkie

zing~nederlJag op zich laat inwerk~n 

weet ook, dat tn een oppositierol voor 

her C:[)A cr duideliJke kar1scn zijn h 

ligt een duideliJke agenda 

In de pcriscoop van hct zomemummcr 

van ( .hristcn I kmocratische Vcrken

ningen, dat geheel aan de cnsi-, en het 

pcrspectid van hct C:DA was gewijd 

wnd ee11 plcidooi gchouden om toch 

vooral een onderscheid te maken tussetl 

structurelc, con)uncturck ltever co'inci-

dcnt~lc. personccl-,nlatigc en organi:-,a

torischeipuhlic rclation-achtige oorza

ken_ 

Alk'Cn zo kun zondcr vervaging van 

onderschcidcn verantwoordcl ijkhedcn 

toch cen JUtst zicht worden gekregen 

np oorzaken en de le nemcn herstel

maatregelcn_ Aileen zo kan worden 

voorkomen, dat illusies po'>!vatten, dar 

mel personele maarr-cgekn aileen ol 

met organisatonschc hijstcllrngcn die 

'nmtc I'Ilck' van her C:DA is verzekerd_ 

Beginnen hij het begin, aileen een hcl

dcrc cr1 pritKiprccl ondcr-,chcidende 

positionering van de chri-,ren-demoua

tie ten opzichte van dc modcrne cui

tum is de rechtvaardiging en de 

111ogclijkc grond voor Jcceptatie van 

het (]),'\ ook door ee11 nicuwe genera

tic. Lr i~ hct ProgrJn1 van llitgang~

puntcn en er i~ in die vorige Peri~coop 

geplctt voor de ir1stelling van cer1 he

raad:-,groep voor -,rratcgi-,chc vraag'ituk

kcn_ Die heell eigenlijk cer1 duhhek 

opdr-acht. Vanuit de hclevingswcreld 

van de burger'-. de vcnvachtingcn. de 

onzekcrhcdcn, de angsten optillcn naar 

het niveau van een aantal centrale 

priori tertcn _ 

ln vcrvolgens gaal het nom de chris

ten-democratre een ondcrscheicknde 

positie tc Iaten inr1ernen in die nwdnne 

-,an1cnlcving, ecn antwoord tc lornlulc

ren op de grote economische socialc 

en culturele vraag<,tukken van or1zc liid 

vanuit on~ concept van de vcrantwoor

delijke samenlcving 
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D 
e uitslui ting va n het CDA 

va n regen ngsdeel name 

door formateur Kok, op 

va n Mie ri o's beve l, heeft 

uiteraard voor de chri ste n-democratie 

vee l nade li ge gevo lge n. 

We z ij n ervan overtuigd, dat di e ch ri s

ten-democratie , ook e n juist na de aard

bevi nge n va n 1989, ee n e ige n ant

woord kan formu leren op de gro te 

nieuwe uitdagi ngen in de overgang 

naar de volgende eeuw. Dan is het jam

mer, dat de onmidde ll ijke o mzett ing in 

beleid va n die antwoorden , althans op 

nationaa l niveau en althans Jor t!Je time 

being', ni et of maa r zee r beperkt kan 

plaatsvinden En er is de gerede kans, 

dat ju ist bij gebrek aan natuurlijke over

ee nste mmin g over financië le zaken de 

ni euwe coa liti e z ich - vee l meer dan uit 

de toonzett ing van de sta rt kan worden 

afgeleid - gaat rechtvaardigen in ope n

lijke of voora l bedekte afbraak van ken

merkende christen-democratische ver

worve nheden. 

Maar wie de analyses van de ve rkie 

z ings nederl aag op z ic h laat inwe rken 

wee t ook, dat in een oppos iti e ro l voo r 

het CDA er duide lijke kansen z ijn. Er 

li g t ee n du idel ijke agenda. 

In de periscoop van het zomernumme r 

van C hristen Democratische Verke n

nin gen, dat geheel aan de cris is e n het 

perspectief van het CDA was gewijd, 

werd een p le idooi gehoude n om toch 

vooral een onderscheid te maken tussen 

structurele, conjuncturele, li ever coïnci -

dente le, personeelsmatige e n o rga ni sa

torische/ pub li c relatio n-achtige oorza

ken. 

All ee n zo kan zo nder ve rvaging va n 

onderscheiden vera ntwoo rde lijkheden 

toch ee n ju ist zic h t wo rde n gekregen 

op oorzake n è n de te neme n hers te l

maatrege le n. All ee n zo ka n worden 

voo rkom e n, dat illusies postvatte n, dat 

met personele maatrege le n a ll een of 

met organisatorische bijste llin gen die 

'come back' va n het CDA is verzeke rd. 

Begi nn en bij het begin: a ll een een hel

dere e n principiee l o nderscheide nde 

posit ionering va n de chri sten-democra

t ie ten opz ichte va n de moderne cul 

tuur is de rech tvaa rdi g ing e n de 

moge lijke g ro nd voo r accep tat ie van 

het CDA ook door een nieuwe genera

ti e. Er is het Program va n Uitgangs

punten en er is in die vorige Periscoop 

gep leit voor de in stel ling van een be

raadsgroep voor stra tegische vraagstuk

ken. Die heeft e igen lijk ee n dubbele 

opdracht. Vanuit de belevingswereld 

va n de burgers de ve rwachtingen , de 

onzekerhede n, de angs te n opt illen naar 

het ni veau va n een aanta l centrale 

pri orite iten. 

En ve rvo lge ns gaat het erom de chris

ten -democratie een o ndersche idende 

pos itie te laten inne men in die moderne 

sa me nleving, een antwoord te formu le

ren op de g rote economi sche, socia le 

e n cul ture le vraagstukken van onze tijd, 

va nuit o ns co ncept van de ve rantwoor

de lijke same nl ev in g. 
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Het gaat om ee n hel dere formuler in g 

alleree rst va n de structurele pl aatsbepa

ling va n de chri ste n-dem oc rat ie in de 

moderne tijd. De verklaringe n zoals d ie 

in de vo ri ge periscoop 'Aan de slag' e n 

hier worde n opgeso md zijn gee n po

g in g het voortreffe lijke werk va n de 

Com mi ss ie-Carden iers over te doen, en 

ze z ijn ook geen poging om verant 

woorde li jkheden te vervagen e n te ve r

doezelen 

Het gaat erom om met de conc lusies 

van het rapport-Cardeniers op weg te 

gaan, de weg op va n de 'comeback' va n 

het CDA 

Maar het gaat daarbij we l o m du ide lijk 

ondersche ide n trajecten: d ie st rategi

sche benaderin g, de opstellin g tege n 

over de hi er ges ig nal eerde coïnc i

denties , en dan z ijn er natuurlijk nog de 

personeelsmatige e n de incidentele pro

blemen. In de tijd vallen die trajecten 

soms sa me n, maar ze moeten wel dui

del ij k ondersche iden worde n: de afwer

king van de e ne eta ppe - b ij voorbeeld 

de personeelsmatige - is gee n excuus 

om de beraadsgroep voor strategische 

vraagstukken maar te laten zitten. 

Maar er is meer: de ana lyses va n de af

gelopen periode bi eden tevens de aan

knopingspunten voor de nieuwe 

plaatsbepalin g va n het CDA in de op

positie. Het CDA moet terugkijke n en 

vooruit zien. 

Wij moeten o ns terdege bew ust b lij

ven van de coïncidenti es, d ie zo'n 

zware bijdrage hebben ge leverd aa n 

de nationale ve rki ez in gsnederlaag. En 

wij moeten voo ruitzien : ons weer

woord aan de amsterdamse coa li tie 

formuleren. 

Terugkijken: coïncidenties 
Vijf coïncidenties hebben het CDA 

parten gespeeld. 
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Recessie 

Daar is op de all ereerste plaats het sa

menva ll en va n de aanloop naar de ver

kiezingen met he t dal in de eco no

mi sc he co njunctuur 

W ie de c ijfers e n het optimisme va n 

se ptember 1994 afzet tegen de somber

he id va n de zo me r va n 1993, e n zeker 

de b rede pani ek van het e in de van dat 

jaar e n het beg in va n d it jaar, weet dat 

ni et al leen 'de beurs overdrij ft ', maar 

ook vee l financi ee l-econom ische goe 

roes e n in hun vaa rwater de po liti ek e n 

de pub li eke opinie. H et is aan professor 

Kolnaar te danke n, dat de sce nari o's 

voor groei e n bezuini g in g, d ie te n 

gro ndslag la gen aa n he t verk iez in gs

progra mm a 'Wat echt te lt' ni et nog 

somberder ware n dan het behoedzame 

scenario va n h et Centr~a l Plan Bureau 

(CPB) Het is opmerke lijk , 
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dat binnen een maand na de 

verk iezi nge n de heer Kok al 

ve rklaarde , dat de - in dit ge

va l voor de PvdA en vooral 

CDA zo sch ade lijk uitwer

kende - fi nancieel-eco no mi 

sche vooro nderste ll ingen, d ie 

voor de ve rkiez in gsprogram

ma's wa re n gehanteerd , ach 

terhaald ware n. 

De oppositie biedt 

het CDA de kans 

zich te profileren als 

een partij met een 

eigen antwoord op 

de tekenen van de 

Was Bush herkozen, als de 

economische conju nctuur zes 

tot acht maanden eerder was omgesla-

gen? Lukt het Kohl met ve rki ezinge n, 

die ee n hal f jaar later worde n gehou 

de n, de CDU ui t ee n d iep da l te trek

ken , nu het finan c ieel-econom isch . 

'sentiment' zo duide lijk aan het omslaan 

is? (En lukte daarom paa rs alsnog?) 

Door ve len wordt verwezen naar d ie 

nieuwe bij na marxistische wetmatig

he id van de onmogelijkheid voor een 

z itte nde reger ing om verkiez in gen te 

wi nne n in ee n eco nomisch tegenzit

te nd klimaat. Het lijkt inderdaad de tra-

tijd. 
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giek van de rolitiek en de politici in de 

laatste decennia, dat zij dag in, dag uit 

de cconomische problcmatiek aan de 

orde moctcn qc\lcn. Zij suggerercn 

daarmee, dat zc die rrocc"en wezen

lijk kunnen bc'invloedcn, zelts op korte 

termijn. En daarom wor-

mag worden gesteld, dat sancringen 

een zaak van naastenliefde kunnen zijn, 

omdat ccn niet-activerend, de loonkos

tcn bczwarend en de schatki<;t ovcrhe

lastcnd systeem van sociale voor

zieningcn in vijl jaar tijd a\ de sluizcn 

van ons land voor de echte 

den ze daarop ook afgere

kend, terwij\ zcker op die 
Deze keer stond het 

armoedc doet orcnsprin

gen. En een hclangnjk gc

deelte van otls elcctoraat kortcre en dus voor de 

vcrkiczingen beslisscndc 

termijn de rcsultatcn nau

we\ijks hc't'nvlocdhaar zi1n, 

althans in zichtharc ctfec

ten. ln dat draagt dan ui

teraard weer btl tot die 

hredc frustratie over de 

onmacht van de politick~ 

KolnaM had gclijk in ZtJn 

terughouckndheid hiJ de 

hciligverklaring van de 

werkgclcgen heidsef Icc ten 

van de Cl'll-bcrekeningen 

CDA voor de wei 

heel uitzonderlijke 

opgave twee 

rcaliseert zich dat, op 

grond van inzicht en op 

grond van crvaring 

soorten kiezers te 
,\let name velc hardwcr

kcndc ondcrncmcr-, in het 

midden- en klcinhcdriJI in 

de land- en tuinhouw zien 

hroodwinning en wcrkge

lcgcnhcid onder druk ko

men en smckcn om snellc 

en soms ingrijpende her

vormingcn, die de arbeids-

behouden: de 

schrijvers van 

ingezonden brieven 

in De Telegraaf en 

die in Trouw! 

en dus de noodzaak van verdere bezui-

nigingen om die plaatjcs bij te kleuren. 

.lvlaar wat Kok kcnnelijk is vergund in 

de formatic, was in bet klimaat van de 

jaarwi<,<;e\ing zeker hct CDA niet ge

gund. 

Dilr111111d,' 

,\len kan crover gaan twisten, ol dat an

dere prohlcem, waarvoor op dit mo

ment de politick staat. tc wctcn de 

hcrvorn1ing van de vcrzorgings-;taat, 

ecn conJuncturcel of een <,tructureel 

vraagstuk is. l\1aar in icder geval -,ton

den en staan op de agenda cen aantal 

zo dri ngende hervorming-,opgaven. da t 

zij toonzctting van de afgelopcn rc

gccrpcriodc en de nieu\ve progranlmJ.'<... 

hcpaalden. En ook dar wa-, voor het 

CDA ccn '11o "''"'-situattc. 

In aansluiting hiJ wat prolcssor Rutten 

in hct juni-tlummer van Chri-,ten 

\)emocratischc Verketmingen schrijlt, 

mohilitcit bevordcren, de 

burcaucratie verminderen en de loon-

kosten weer concurrcrend makcn. De 

schrecuw om versoepeling van de rc

gcls hij gclcgcnhc!d'i- en -,elZ<H.'ll<..,ar

hcid hccft grote reelc maar ook 

symbolischc waardc De onmacht om 

tet-zakc knopen door te hakkcn heeft 

dan ook giganti-,che politiekc ellcctetl 

Hct onven11ogen om dit vraag-,tuk op 

te losscn hcdt vclcn niet aileen hct ver

trouwen in hct C:DA ontnomen, maar 

ook in een rechtvaardige c11 docl

trcflcndc politick in het algemcen 

t\ 1aar van de andere kant hchhcn we cr

varcn in de disCLt<,<,tCS over hijvoorbeeld 

de WAO i11 ctgcn kring, in de kt-itick 

vanuit kcrkclijke kring, 111 de puhlicitcit 

ronclon1 her vcrkiczlng-;progr<Jmnl<J c_bt 

ingrcrcn in de vcrzorging~-,taat door 

een politiekc hcwcging, die a~nsprcek

haar i-, op cen tt·aditie van <,<JCiaal hc

lcicl. weer vclc andcren vcrvrccmdcn 

Deze kccr stond her CDA vom de wei 

([)\''<'II 



heel uitzonderlijke opgave twee "'or

ten kiezcrs te behouden: de schrijver., 

van ingezonden hrieven in De 

Telegraat en d1e 111 Trouw! 

Aqrdrisc/1 f'rohlwll 

Fen partij, die deze opgave had te ver

vullen, had a! genoeg voor haar kiezen, 

maar op de politieke agenda in deze 

wi.,.,eljarcn stonckn nu een aantal pun

ten, die jui<;t onze trouwe achterhan op 

dJerhaJT pkkken raakte 

Denk aan de hervorming van hct 

Cemeen<,chappelijk 1 .andbouwbelcid 

r Cl .ll I, die sam en met de afzctproble

matiek in hepaalde <;ectoren van Iand

en tuinbou\V voor ccn \Varc cri-,is<.,tcn1-

nling zorgdc. 

Denk aan de daar nog hovenop komen

de milieuprohlcmatiek. Weli<,waar hectt 

de op Volkshuiwe<,ting, Ruimtelijke 

Ordening en ,\Ji!Jeu IVR0,\1) hcvoch

tcn biJ<,tclling van het heleid door de 

minister van Landhouw, Natuurheheer 

cr1 Vi<;<;crij tczamen met de inzct van de 

standsorgar1isat1e'> een regelrechte hoe

renop<;tand voorkomcn, n1aar de won

den ziJn dicp vanwege gedeeltelijk 

onvermijdclijkc maatrcgclen, maar ook 

vanwcge de cenzi]dighcdcn, de hurcau

crati<;chc en dirigisti<;che aanpak. De 

vanuit het helang van Rotterdam en 

Schiplwl voorgenomen intrastructurclc 

aanta<;tingen van het !eel- en wcrkkli

maat op het plattcland, hoc gerecht

vaardigd <;Oill'> ook, trollcn vooral iln<, 

clectoraat 

I let rijtjc kar1 worden aangevuld met de 

pmhlcmatick van de door motieven van 

hc-.tuurlijkc kwalncit ingcgcvcn gc

mccntclijkc hcrindc!Jng, die JUist zecr 

tmuwc kernen van onzc kiezers niet ai

leen trot, maar hen zo teleursteldc in 

het van het Cl )A vcrwachte re<;pcct 

voor traditie, het vertrouwdc de klein

schaligheJd. Van wie anders was dat 

([)\''I'll 

nog tc vcrwachten7 Hct rijtjc is hicr

mee niet afgesloten. 

()lll'rilil}hrid"' o11zrknhrid 

En dan was cr nog dat onbestemde, 

maar vooral hct vcrtrouwcn in de poli

tiek aanvrctcndc gcvocl van onvcilig

heid. Later zal worden gecomtatecrd, 

dat de exploitatic van dat gcvoel door 

(gedeeltes van) de oppositie eigenliJk 

de grote leugen van de vcrkiezingscam

pagnc was. Luhhcrs Ill, en met name 

zijn minister van ju<;titie, hehben de 

voorgc-..tanc on1~bg in hclcid ccntinlc

ter voor cer1timetcr moeten hevechten 

op de lilwrtijnse stromingen in de 

Nederland<;e polilick, d1e daarhij hui

tcngcwoon luid en hardnekkig vanuit 

toonzettende media worden gesteund. 

Het i'> een gobpc, dat JUist die krachten 

de vcrkiczingcn ingingcn n1ct hct vcr

wijt van het tc wcinigc en de heloltc 

van heel vee! 

Dat gcvocl van onvcilighcid, onzekcr

hcid, was misschicn het meest kenmer

kcnde van het klimaat, waarin de 

vcrkiczingcn llloc<..,tcn worden gcvocrd. 

Her was, zoals gezegd een onhestemd 

gcvocl, want het had nict aileen te ma

ken met de angst voor gcweld huiter1 

de voordeur, maar ook met de <)JlZeker

hcid en lru-,tratie over de onnwgclijk

heid om wereldwiJd en zelf., op hct 

Lurope-,e continent veiligheid en <,tahr

liteit te garandcrcn, nieuwc zckcrhcclen 

te stcllen. 

Wls,r/nu}Pilll.l<'ll'ilchl 

In die ongewisheid, in die onzekerheid, 

in ccn klimaat \vaarin oiler<.., worden gc

vraagd ', komt dan die partij, die hit uit

stck in het vcrlcdcn tekcnde voor 

zekerheid, vcilighcid, vertmuwdhcid 

met ccn nieuw team, een n1euw leJckr

schap, ecn nicuwe stijl. 

De geschiedeni' zal waMschiJrllijk lol 
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hcbhcn voor de democratischc zuiver

hcid van de heer Lubber<>, om en zich 

niet voor een volgcndc gchcle ot gc

dccltclijke periode he<>chikhaar te '>tel

len en om de peri ode, waarvoor hij zich 

wei kandtdaat had gestcld gehecluit te 

dictlcn 

Elcctoraal hetckent zo'n he<>lissing ech

tcr, jui<>t in onzekere tijdcn en juist in 

een televi<;iedcmocratic, het gruene 

Iicht voor een over'>lap naar andere par

ti)en. l:lij grote gcdecltc<, van hct electo

raat is persoonsvoorkcur hi) velen even 

hclangrijk, of helangrijkcr dan partij

loyaliteit. I let tcnomcnale chat·i-,ma 

van de hccr Lubbers ovcr'>lceg zcHs de 

co'incidentele tegcnvallcr<> van hicrho

vcn. De misrekcning wa<>, dat door cen 

wisseling van de wacht op hct moment 

van de vcrkiezingen in dat klimaat van 

onzekcrhcid en met die tegenvallcrs, de 

rckcnrng zondcr cnigc korting aan de 

partij were! gcpre<,enteerd. 

Vooruitzien: Weerwoord aan 
de Amsterdamse coalitie 
Ook voontitzicn i<> noodzakeliJk 

We hcbbcn de handen nu vriL en die 

periodc hoc lang ot hoc kort ook 

kunncn Vv'C tnaar voor een 

We hebben de 

handen nu vrij om 

de burgers duideijk 

te maken waar de 

moderne christen-

democratie staat op 

het eind van de 

20ste eeuw. 

ding gchnuken: de burgers, 

op de eer-,te plaats de cigcn 

kiczer'>. duidelijk makcn, 

waar de modcrnc christen

dcmocratie voor '>laat op her 

eind van de t\vintig-;rc ceu\v. 

Laten we ccrlijk zi)n de 

wcerhar<>tigc rcaliteit, de 

stroperighcid van zoveel pro

hlcmen tezamcn met niptc 

meerderhcden en mocizame 

coalitievormingen hedt zo 

dikwijls het zicht helcmmerd 

op een cohercntc en intcgralc visie van 

christen-dcmocratisch belcid in de 

praktijk Dat is geen miskcnning van de 

inzet van zovccl christen-dcmocrati

sche vcrantwoordclijkheidsdrager-,, zo

veel studic cr1 programmering, zovccl 

pre<,entatrc 

Dat is ook gccn tcrugval in de getuigc

nispolitick. De <>kcht'>tc vorm van op

po~itie vocrcn is de vcTvrcen1ding van 

de rcalitcit, de illusie- ol de gctuigcni'>

politiek We zijn het aa11 onze '>liJI ver

plicht, aan onzc toekom-,t en aar1 de 

erflating var1 ook ccn aantal van onzc 

voor-.;tcllcn in her nieuwe rcgccrak

koord om de 'Amsterdamse' coalrtrc re

dclijk en realistisch te benaden:n 

Emtr {lijlrr 

Waar wij het van moeten hebbcn i<> op 

de allcrccr<,lc plaats dat eigen gclutd 

Die actuele vertaling van onzc uit

gang'>punten in structurclc positiebepa

lingen. Het gaat dan om de vcrtaltng 

van on.;; concept van de verantwoordc

liJke samenleving naar de nteuwe 

~ociaal-econonli-,chc uitdagingen en 

het gaat 0111 onzc opstclling tegenovcr 

de door dezc coalitic zo gekoestcrdc 

tijdgcc<,t 

C~on'iequent aangcvcn, waar burger'-l at
zondcrlijk, waar hun gemecmchappcn, 

waar hurl ovcrheden verantwoordeliik

hcdcn hebhen en hoc in die cigcn taak

vervulling en in ondcrling <>amenspel de 

<>ociaal-cconomische translormatic van 

onze maahchappij kan plaatsvindcn en 

groci wordt aangcwcncl voor rarticipa

tie, kwalitcit en duurzaamheid en natio

nale en internationalc gercchtigheid 

C_~onscqucnt aangcven ook· 

- hoc i11 dczc ti)d de mens de rwrmcn 

blijft stellcn voor de tcchnologie, 

hoc de vriJhcid van waarclcnover

dracht gcstaltc dient tc krimen; 

hoe de vnrn1ing en hc'-;chern1ing van 

cchtc gcrncenschappen van nlCtl'>Cn, 

klcinere en groterc, kunncn worden be

vordcrd; 

\ llV ""4 



- hoc in de kcuzc'> en -,panningen tu'>

<,en individueel be-,chikking-,recht en 

he-,cherming van - kwet'>baar - men<;e

lijk Ieven de 'cultuur van het Ieven' 

voorrang hedt; 

aong~vcn ook, hoe een ingroei in on

zc -..anH:nleving kJn plaatsvinden van 

groepen. die van huitcn de traditie<; van 

We-,t-Furopa hicr binncnkomen. 

I let gaat om een samcnlcving, die ver

antwoordelijk i'i, maar die ook, zou ik 

durvcn zcggcn rnct ccn vcrvv'ijzing naar 

de diepe hctckcni<; van dat woord, een 

-,amenlcving, die degelijk i-, Verant

woordelijkheid en dcgclijkheid, dat 

mocten onze keurmerken zijn. 

De vcrwoording van deze <,tellingna

llll''i, de herleiding vooral van de prakti

<;chc poltttckc kcuze'i naar deze 

uitgang-,puntcn moct heldcr doorklin

kcn. In dit vcrhand vcrwacht ik vcel 

van ee11 '>amcn-,praak van de in 'Aan de 

'>lag' heplcite heraad<;groep voor <;trate

gi~che vraagstukken en dcgcnen in 

tractie en partij, die vcrantwoordelijk 

zipl voor de toonzetting van de chri<;

tetl-democratte in de oppmttie Die op

pmitic hicdt in icder geval het CDA de 

bm om zich te protilcren al<; ecn parti) 

die ee11 etgen antwoord heeft op de te

kcnen van de ti)d; een eigen plaat,he

paling, vanuit de uitgangpuntcn. 

Til'mh {'ijln 

De tweede pl)lcr, hcr-,rcl van vcrtrou

wcn, hecft vooral re maken met die 

'conJuncturelc', die co·fncidentele, te

genvallcr<; van hicrhovcn. 

De groepen. die on'> trouw zijn. ol tot 

de laabte verkiezingen dat waren, moe

ten wcten wat ze van om te vcrv:achten 

hehhu1 Aatl de hand van eigcn voor

<;tellcn - her rapport-Cardenier<, 'ipreekt 

over het gcbrek aan initiatiel-wer-,ont

werpen -, a an de hand van reactie'> op 

de ideeen van de coalttte en aan de 

hand van nieuwe partijrapporten, die 

doelgroep-gerichr moeten ziJn. 

Over waar de ouderen bij om op kun

nen rekenen komt er al een rapport van 

de parti) en over integraal ouderenbe

lcid een studie van het Weten<;chap

pelijk lmtituut voor het CDA. 

i\!icutl' f>lallclalldshclrid 

l:lijzondere aandacht verdient ook, nu 

drie '>lad'>partijen aan de macht zijn ge

komen, wat on-, agrarisch. betcr gezegd 

ons plattelandsbeleid zal zijn. 

~let Wctcnschappelijk lnstituut voor 

het C:DA hedt met zi)n milieuconfc

rentie'> en met zip1 t·apport 'Schake!'> 

tw,sen landhouw, milieu en natuur' al 

een aanzet gegeven voor dat platte

land-,beleid na de hervorming van her 

Ccmccnschappelijk Landbouwheleid 

c11 na het nicuwc vrijhandcl<;akkoord. 

Veel onderdelcn moeten nog verdcr 

worden uitgewerkt, maar met kracht 

moeten we vcrdcdigen de door on-, 

voorge<,tane liJn, dat milieuhelcid zin

loo<; i<; zondcr de cige11 vcranrwoorde

liJkheid van de onderncmer eer'it 

vollcdig tot zijn recht te Iaten kome11 

en tc hcnuttcn. l:lijzondcre aandacht 

ook verdient onze harmoniehenadcring 

tussen de helangcn van natuur en land

bouw. Veel meer aandacht i'> ook op 

zijn plaat<, in onze programma's voor 

natuurhehoud en natuurhouw, voor na

tuureducatie, en daarbiJ pa<,t waar

dcring voor en participatic rn 

de-,betretfende organisaties. Crotere, 

veel grotere aandacht voor de natuur 

pa'it biJ om gedachtengoed en pa'>t hij 

de waarden, die in onze achtcrhan 

hoog scoren. 

llcsluudijke ueminitl'iiitJ 

De di'>CLt'i'>ie over he<;tmtrliJkc vcrnicu

wing dient met kracht tc worden voort-
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gczet. We hebben crvarcn hoczccr on

zc achterban hccht aan vcrbanden or 

rnemelijke rnaat, aan verbandcn ook 

die traditie en rncnsclijk contact bc

schermen. Daar mag geen twijfcl rijzen, 

dat het CDA die waarden zeer hoog 

schat. Fn verdcr zullcn we in dczc lc

gi<,]atuurpcriodc met een cigcn duide

lijk antwoord dienen te komen op de 

herwaardering van de plaats van de rc

gio in Europa, niet de kleinc rcgio, 

n1aar een equivalent van de rcgionalisa

tie en de federa]i<,cring, zoals die inver

schillcndc Furopesc Ianden momcntcel 

plaats vindt ot wordt bevcstigd 

Zou wcrkclijk Nederland gehecl wor

den overge...,bgcn in die Furopc-;c rcvo

lutic ten gunstc van herkcnharc 

verhandcn, ccn ovcrheid die de burgers 

kent en door dt: burgers wordt gekcnd, 

waardering voor hct historisch gt:groei

de, prioritcit voor ecn vitaal en natuur

rijk plattelaml, prioritcit ook voor zorg

en ondcrwijsvoorzieningcn op mense

lijkc maat urn maar cnkele clcmentctl 

uit die tcgcnhcwcging tc nocmcn~ 

7oudcn we ook cventuclc aanpa<,<,tngt:n 

in kie'>'ystcmcn hit:rop imcdcJ kunnen 

iJkcn, zoals de hccr Dcctman enigc tijd 

gelcdcn voor de Stichtingsraad van her 

WI beplcittc' 

Natuut-lijk zullcn we uppmittc moett:n 

vocrcn vanuit ccn cigcn concept van -.;o

cialc vcrnicuwing en socialc zekcrhcid. 

Als gcklaagd is over het -,ociale gt'zicht 

van de pMtij, dan mocten we wcrketl 

aan ecn duidcliJk cigcn voorstcl aan de 

Nedcrlandse samcnlcving van hoc wiJ 

de armoede van de straat willetl lwu

dcn, nu en over ticn jaar wJ.t onzc kcu

zc is voor eigcn vcrantwoordcliJkhcid 

ctl ll'gcn cen ministclscl Dat moctctl 

we omdat hct rcchtvaardig is, maar ook 

omdat zolang zovclcn op jui'.l de chris

ten-democratic hun hoop hehbctl gc-

-.teld als het ging om dat cvcnwicht tus

sen honoreren van inzct, wcrkcn, on

derncrncn aan de enc kant en vrijwarcn 

van degcncn, die tU'>'->CTl de \viclcn van 

de economie terecht gckomen warcn. 

Econo111ir en 1Pcrk 

Voor economise he vernicuwing is allcr

eer-.t ccn hood<,chap op zijn plaats aan 

middclgrote en kleinc ondernemcrs· 

dcrcgulcring en echte lastcnvcrlichting, 

ccn rcgcnng op dczc puntcn con.;,c

quent achtcrvolgcn en controlcrcn. 

Zckcr, adcmloo'. kan men toczien hoc 

grotc bcdrijvcn zich <,oms aan hun ci

gen harcn optrckken uit de 1TCCS'>ic en 

tot rcvitali:-,crcnde rcorganisatic~:. in 

staat ziJn, maar de hanenmachinc, die 

hct midden- en klcinbcdt·ijf is, vcrci'>t 

nieuw grocn Iicht. 

En dan vooral vasthoudt:n aan dtc kcu

zc uit her vcrkiczing<.;progranlnla: in

vcstcren in de toekomst. Hct lijkt crop 

al-,of in de n1cuwe coalitie de conscn

-,u~, die langzan1crhand hcgon tc groci

en over de noodzaak van ccn 

infra.:.,tructurc1c vcrnlCU\\'lllg 'ccn '-.ted\. 

t\cdcrland' up de achtergrond worclt 

gcdrongcn ten gun-.;tc van bcpcrking 

van de hczlllnigingcn op ovcrdrocht<..,

uitgavcn 

\fci/iyhcrd 

Fn clan de vcilighcid vasthoudcn aan 

onze liJtl, dat vciliglwid mccr is dan 

hlauw op 'traat, ectl vcilighc1d, die 

wordt gevocd vanuit cen morccl con

cept, ccn veiligheicl, die ook worclt gc

\VJarhorgd door burgcrin1tiaticvcn en 

het in stand houdcn van genlccn<,chap

pcn opmcn,clijkc maat, cctl vcilighcid. 

die zwaar worclt bcdreigd itl de grote 

'.tcdcn, maar die ook dicnt tc worden 

gchandhaatd op hct plattcland AI, de 

veilighcid htJ de zccr hcperktc mtddc

lcn van dit kabint:t wordt gckocht door 



menskracht aan de rrovmcie te ont

trckkcn, dan vcrzaakt ecn ovcrheid een 

van zijn kerntakcn. 

Hct kunncn c<Jf>ita 1ciect<J zijn voor ccn 

reeks van zorgvuldig te kiezcn ondcr

wcrren, waaror we orrositic voeren. 

\'Vic langs het nieuwe rcgccrakkoord 

loort, kan al vrij gemakkclitk de index 

van andere onderwerrcn orstellcn, van 

de lauwe ras;ages over Furora, de hc

zuJnigingen op on'-; dicrharc terreinen, 

de rlaats van het maatschappclijk mid

dcnvcld en de positie van hct hijzonder 

onderwijs, de afwczigheid van rassages 

over de nieuwc medische techniekcn. 

Twce rijlers voor orpositievocring 

daarom: de toekomstgerichte strategi

schc en rrincipiele pmitionering van de 

partiJ, inclusid de vragen van cthick en 

identiteil cr1 ccn duidelitk, zeker ant

woord aan de grocpcn, die ons trouw 

waren of die we recent zijn kwijl gc

raakt, aan individuelc kiezcrs en aan 

hun maabcharpelitkc vcrhanden. 

I )erde riJler 
Er is nog ecn derde ritlcr voor onze op

stelling in de oppositic 

We zijn in de camragnc vee! kiezers 

kwi)tgeraakt. Dat wordt aan fouten ge

wetcn, maar in de nieuwe realiteit van 

het regcerakkoord blitkt ook iets an

ders. De nieuwc coalrtrepartiten hehhen 

itl die campagne vccl kiezcrs bij ons 

wcggelokt met allcrlei beloftes. We 

hocvcn nict de hypocrict uit tc hangcn 

door tc ontkcnnen, dat cr in de lorma

tic con1pron1i~scn n1octcn worden gc

sloten. 

Maar zclfs met die crkenning blijvcn 

we zittcn met het merkwaardigc ver

schijnscl, dat kcnnelitk ook die puntcn 

\vordt:n vcrgctcn, waarover we moch

ten aanncrncn, dat hinnen die coalitie 

cen mcerderheid was te vi nden 

Wie als ik in lora is uitgdloten, omdat 

ik de ontwikkelingshulr 'slcchts' met 

ccn 500 miiJoen wilde hcrstellcn en wie 

het applau., nog l10ort doorklinken 

voor !'velA en D66, die er tenminstc 

ecn miljard bij wilden, ziet nu met ver

bijstering de waarschijnlijke terugval 

van de ontwikkeling<,<,amenwerking tot 

een ver onder het CDA beoogde ni-

veau. 

En wic zich het recente dcbat in de 

Eerste Karner nog herinnerl, waarin 

VVD en D66 zij aan zij mijn rlcidooi 

voor ecn faire uitvoering van de 

Prioriteitennota verstcrktcn, vree<,t nu 

de in wollighcid gelormuleerde nict on

waar-,chijnlijke kaalslag van de defen

sichcgroting. 

En dan zijn cr nog tcnmin'>te drie ande

re spetakclstukken, waarmec ccn of 

mecrdere !eden van de nieuwc coalitie, 

zich voor de kiezer geprescntecrd hcb

bcn: a]., zij aan hct bcwind kwamen, 

dan zou hct wei cens anders gaan. Hoc 

gaat zich werkelijk de lcgcnovcr het 

CDA gepresenteerdc onaantastbare po

sitie van de ouderen ontwikkclcn, nu de 

ccrstc berekeningen (maar 

;c 
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deze keer mochten zc ccrst 
We moeten werken 

wei gchcim hlijven) van het 

C:Pll wijzen op een '>tevige 

achterstand. zcker in hcpaal

dc categorien oudercn. Wat 

is de rcaliteibwaarde van de 

geannoncccrdc hczLllnigin

gcn terzake van hct onder

wij'> en wat is iilm·hauf>/ de 

achterliggendc visic op het 

huger en academisch onder

aan een duidelijk 

eigen voorstel hoe 

wij de armoe van de 

straat willen 

houden, nu maar 

ook over I 0 jaar. 

wijs: Worden de ingrijpendc 

hervormingen gcsteld in het teken van 

de bezuinigingen of in het teken van 

kwaliteit en invcstercn in de toekom<,t 

Wie de verrassende plannen zict, hcrin

ncrt zich nog even de commotie bij het 



vorigc regccrakkoord: al-, daar ook 

n1aor ict<-. instond, \Vat nict van tevnrcn 

in de vcrkiczing-;progran1ma 1

" van de 

dcclncmendc partiJen wa<, vcm1cld, zo

a]<, de identil icaticplicht. dan wa<, de 

wercld te klein. En wat komt er uitein

delijk terecht van dat centrale vcrwijt 

aan ons adrc-.;, dat we tc \Vcinig aan vci

ligheid dedenc Het zal boeiend worden 

om te volgen. hoeveel agenten er echt 

mecr op '>lraat vcr-,chijnen. hocvcel eel

len cr ccht n1ccr gchoLI\vd gaan wor

den 

Hct CDA heel t deze oppositie nict ge

kozcn. Maar nu we de handen vrij heh

ben. moeten we de mogclijkhedcn die 

dat bicdt maximaal benutten, niet door 

al te breken, maar door onze lijnen dui

delijk neer te zetten, waar we voor 

staan, \vaar we tcgcn zijn en voor wic 

\VC zijn. 

De poging tot analyse in de vorige en 

deze peri-,coop van de tegenslag voor 

het CDA wijst in de richting van lou

ten. maar wij<,t ook in de richting van 

buitcn directe schuld staandc structure

le en conjuncturele ontwikkelingen. 

Aile drie lactoren dienen 

Het is niet ooze voor on-, ccn uitdaging tc 

zijn. Hct besd van gemaakte 

louten hoeft ccn nieuw elan 

en zelfbewu<,tzijn niet in de 

stijl, maar een 

systematisch volgen 

van de beloftes, 

waarmee kiezers bij 

ons zijn 

weggehaald, hoort 

erbij. 

wcg tc staan. 

Toen hct CDA onverwacht 

vcruit de groot'>te partii blcek 

te ziJI1 bij de verkiezingen 

van het zo belangrijkcr ge

wordcn Furopee<, parlcmcnt. 

were! dat door de lij'>ttrekker 

van de l'vdA op haar manier 

vcrklaard. Het onvcrwachte <;temmen-

ovcrwicht was "provinciaals. laag opgc

leid en rcligiell'," Hct CDA is en moet 

blijvcn een partij voor heel hct volk. 

n1aar v,rij ~chan1cn on-, nict voor dfc kic

zcr'> die dan tctlmin'>te wei wistcn wat 

hun burgerplicht wa'>. in tegen<,telling 

tot. 

Hct CDA voerclc oppositic vanuit het 

be-;cl. dat lwt ccn partil i-, die handclt 

vanuit vernicuwcndc principc~, cr i-, 

vuor heel het volk. en de soms hMde 

waarhcid voor de vcrkiczingcn nict uit 

de wcg is gcgaZln en daarop nadicn ook 

aanspreekbaar hlijft 

A lr. !Ji\,\ 1 "11" Cc1111ir 
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