
D 
e komendc weken zal veel 

cncrgic gcstoken worden 

in het analy,cren van wal 

er allemaalmis ging binnen 

het CDA gedurende het laalstc par. 

Veel van die analyses zullcn in tegenge

<;tclde richtingen wijzen. Volgens som-

n1igcn is hct C:DA in het 

vcrk iczi ng<;rrogran1n1a en de -can1pag

ne zijn <,ocialc gezicht kwijtgeraakt 

Volgcns anderen is juist de idcntihcatie 

met de coalitie de oorzaak van de min

dcre hcrkenhaarheid. Velcn. vooral hui

tcn'>taandcrs. zulkn precie<; wcten wat 

er had moetcn gcheurcn. lk denk. dat 

hct nu tijd is om vooral vooruit te kij

kcn en de vraag te heantwoordcn, die 

in de l'criscoop van april aan de orde 

kwam: wat is de tockomst van het idee 

van de chri<,tcn democratic; Ondanb 

aile tegenslagcn hcschikken we in het 

C:J)A over een uitgangsstclling. die rust 

op twce bclangrijke piJkr-,, onzc uit

gang-,puntcn en on~ kadcr. 

Luisteren ... 
Te heginncn met drt batste: wie diep de 

partij ingaat, ervaart hoevecl kracht, 

cngagcn1cnt, idcalisn1c cr in onzc bc

wcging aZtn\vczig i'i. In de afgclopcn _ja

ren is het middenkader van het C:DA 

vrijwel geheel vernieuwd, bijna drie

hondcrd personen hchben de kadcr

school doorlopen en een veelvoud 

heelt geprolitccrd van het vormings

werk. Op het niveau van de plaatselijke 

aldelingcn en de statenkringen, in de 

wcrkgrocpcn en .:.,tudic-conlnli~c;icc., en 
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op zovecl plaatsen is er een inzct, die 

zeker in het Iicht van de algemene on

vcrschilligheid ten aanzien van de par

tijpolitiek groot en degelijk is tc 

nocmen. Interne ondcrzoekingen bin

ncn de partij wijzen ook op cen zeer 

zuivere motivatie. Men stort zich niet 

in dit wcrk om in de korstc kcren een 

bestuurlijke of vertegenwoordigendc 

functie tc gaan bcklcdcn. [r wordt ge

r·eagccrd op cen appel om mee te doen, 

vcrantwoordclijkheid tc ncmen, crhij tc 

zijn en het democratisch gebcurcn nict 

over te Iaten aan toevallige pa<,<;antcn. 

lk denk, dat die vernieuwing en die par

ticipatie in de komcndc pcriode maxi

maal benut moeten worden. 

llinnctl de kader<, i'> er de klacht over de 

binnengeslopen cultuur van technocra

tic aan de top van de partij. h is een 

klacht over de communicatic, of bctcr 

het doorstromen van de kcnnis en de 

zorgen aan de ba.,is in de partij mar bo-

ven. 

Er zitten aan die kbcht twee a<,pecten. 

Op de eer<,te plaats is het nict goed, dat 

gecngagcerde kaderlcdcn een te grote 

af.,tand ervaren met de top in de partij, 

maar daarnaast komt daarmee het ka

rakter van volkspartij onder druk. 

Het bclangrijkste kenmerk van de 

christen-democratic is altijd die cotn

municatie met de basis gewee<,t. Weten 

wat cr onder de men-,cn lccft, wat hun 

zorgen en preoccupatics zijn en omge

kecrd: besliS'>ingen aan de lop konden 

door een hrede communicatic rekcnen 
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op vertrouwen en begrip. Dat kcnmerk 

zou JUist nu wei eem het meest effectie

vc medicijn voor herstel kunncn zijn. 

De crisis in onze politick gaat immcrs 

vee! verder dan de problcrnen, waarin 

het C:DA tcrecht i'> gekorncn. Het gaat 

ten diepstc om de kloof tu55en de agen

da van de landclijke politick cr1 tu'><.en 

wat de burgers bezig houdt. De terech

te zorg van de landelijke politick. zoal'> 

die vertaald wordt in werk hoven inko

men, ,Juit kennelijk allermin<.t aan hij 

de zorgen van de burger" 

over hijvoorhceld de on-

afgelopcn jaren vee! is ge'r'nvesteercl in 

het verhogcn van de dcskundigheid van 

het kacler Hct is goecl gewcest, clat op 

zovecl beleidsterreincn standpuntcn 

zijn gcformulccrd. maar het is nooclza

kelijk dat onze kaders de waardering 

kr-ijgen voor een inzct. die vee! vcrdcr 

reikt clan het uitdragcn van een 'iland

punt op cen of ancler tcrrein. ol het uit

vocrcn van een parti)actrvrteit. Wic de 

warmte en de gezclligheid van de hui'>

kamer nog wil vcrwi"~clcn vonr het su-

menkomcn rn ccn 

achterzaal. verwacht in dat 

veiligheid in de buurt, de 

vcrloedering van de wijk. 

het wegvallcn van zeker

heclen en vertrouwde 

structuren. In I 982 was er 

nog die gezamenlijkc lfllSC 

of utJ)ency toen hct ging 

om de aanpak van werk

loosheicl. b het vcrrnoeid

hcid, nu het al maar niet 

lijkt tc lukken 'het karwci' 

te klaren (ook al zijn er 

een miljoen banen in die 

peri ode bijgckomen )~ Is 

het de twijlcl aan hct pro

hlccmoplos<.end vcrmogen 

van de politickc 

Het kader van onze zaaltjc ook warmte en op 

zijn tijd ook gezclligheid. 

en zeker hct bescl dat cr 

geluistcrcl wmdt. 

partij zal ten 

aanzien van interne 

partijaangelegen

heden en 
NatuurliJk kaders en elcc

toraat kunnen niet altijd 

hun zin kriJgcn in de 

moeiliJke kcuzes en afwe

gingcn waar on~ land voor 

'ilaat. .1\laar de grote erva

ring van de cllnlpagnc i~ 

geweest. dat het vee! bur

gers eigenlijk mincler gaat 

om hun ztn door tc drijven 

dan om aangehoord te 

worden. 13oeren. bijvoor

beeld. willen dat er naar 

ten aanzien 

van de politiek-

inhoudelijke agenda 

vee! nauwer bij 

de koers 

betrokken moeten 

worden. 

Het C:DA en eerder de 

christen-democratische partijcn hcbben 

hun kracht altijd gevonden in die intcn

<.ieve communicatie tussen Ieiding en 

achterban. Dat is onmisbaar voor een 

goed functionerende volkspartij Lk 
prioriteit in de komcnde pcriode nwet 

dan ook liggen in het hoger <,token van 

de kachel. Om kader verdicnt ccn war

me paniJ. JUist omclat memcn zich in

zetten uit andere nwtieven dan 

berekening, juist omdat kaderlcclen we

ten. wat burgers beroert en hezig 

houdt. Hct is goed gcwce'il. dat in de 

hen gelui<,tercl wordt. dat 

ze hun verhaal kwijt kunnen en dat in 

de beslissingcn die daarna genomen 

worden, die bczorgdheid en die prak

ti)k hcrkcnhaar is. [n natuurlqk moctcn 

cr som<, piJnli)ke bcslissingcn gcnomen 

worden ten aanzien van de infra<,tructu

relc projecten. maar dan. juist dan. 

mocten de kadcrs bi)voorhcelcl op 

plaatsclijk niveau de inclruk kri)gen. clat 

er maxrmaal naar hen geluister·d wordt. 

Zij. en ZIJ op de eerste plaah. mocten 

de eer·<,te klapper1 opvangen als spoor

trajectcr~ gcmccnschappcn in tweccn 
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De kadcrs ofl plcwtselijk Hiveau moctcn de indruk krl}ge11 dczt cr maximcwl mwr lm1 
qcluistcrd wordt Cfoto Hans HordJjk) 

'>plitsen of natuurgcbicdcn aanta<,tcn. 

Fn zo kunncn we doorgaan van de 

AOW-problematick tot hct allochton

envraagstuk. De kadcrs van onzc partij 

zullen ten aanzicn van interne partij

aangclcgcnheden en ten aanzicn van de 

inhoudelijkc agenda van de politick 

vee! nauwcr bij kocrsuitzettingen en 

koerswcndingcn bctrokken moetcn 

worden. 

Antwoorden . .. 
En dan de twcede pi,Icr, de christen-de

mocratic als antwoord op de uitdagin

gen van ot1zc tijd. Er i., in de algclopcn 

jarcn vee! gc't'nvcstccrd in de actuali.,e

ring van hct Progran1 van 

Llitgangspunten Fr is vee! gc'invcsteerd 

111 rapportcn en studies die cen vcr

taling warcn van die christcn-dcmocra

ti'>chc ovcrtuiging op de belangrijkstc 

aandachtwclden van de politick Dat is 

goed Ctl dat is kmtbaar matcriaal voor 

de rctrllilc, waarvnor onzc bc\vcging 

staat. Rctr<1itr nict in de zin van tcrug

tocht, 111t1ar van bezinning, van luistc-
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ren, van gewetcnsondcrzock en van 

hcrbronnen en opladcn. Die bezinning 

hetrdt cigcnlijk vier grote aandacht<,

velden. lk bcspreck dczc achtereenvol-

gens. 

Op de cerstc plaats is de vraag aan de 

orde, wat voor soort samenleving we 

cigcnliJk willen. Natuurlijk, cr zijn de 

actuclc vragen aan de politick, van de 

keuzes uit de cijlcnnogclijkheden van 

hct C:cntraall'lanbureau tot de bcstuur

lijke berindclingcn 1\\aar de hxatie op 

die zakcn vcrdui<,tert juist het zicht op 

wat ons scheidt en ondcrscheidt van 

andere politickc stromingen en waarorn 

wij dus ccn appel up het clectoraat 

dncn. In hct Program van 

Llitgang<,punten en elders hehbcn wij 

steeds gcwczcn op het feit, dat de auto

n1ati-.;n1cn ten gunqe van ccn gcconti-

nucerde pmitie van de 

chri'>ten-democratie wcggevallcn zijn. 

De christcn-dcmocratie vukeert in ce11 

nieuwe lase, na her eer<,te mandaat tus

scn I HCJO en I '!40 om ccn samcnleving 
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1n te richten waarin moderniteit en 

memclijkheid hand in hand konden 

gaan en na hct tweede mandaat van na 

de oorlog tot 19H9, toen het ging om 

vrijheid, verzoening en solidaire wel

vaart. De nieuwe maatschappij, die op 

ons alkomt mel aan de cne kant zijn 

globalisering - economisch en cultureel 

-, en a an de andere kant zijn individu

alisering - met aile socialc con<,equen

ties van dicn - vraagt een radicaal nieuw 

antwoord op de vraag, hoc ons mens

heeld, onze kernbegrippen, het best 

vertaald kunnen worden. In zo'n ant

woord past niet de keuze voor een mi

ni-stelsel a Ia de VVD, met zijn 

gruwelijke consequenties voor degencn 

die uit de boot vallen. 1\bar ook past 

niet een solidariteitshegrip, dat zich 

concentreert op de opvang van de hui

dige zwakken zonder voldoende oog te 

hebbcn voor het behoud van de veer

kracht over vijl ol lien jaar. We 

manoeuvrercn on<, aan de rand van het 

dehat, als we slechts met traditioncle 

lormulcs komen aandragen e11 de nieu

we ook geestelijke realiteiten uit het 

Het gaat om een 

herkenbaar nieuw 

maatschappelijk 

project, dat de bur-

oog verliczen. De christen

democratie moet uitstralen, 

dar zc ten voile besdt, welke 

enorme omwentelingen zich 

in de maatschappij, in de 

economie, in de demografic, 

maar ook in de geesten van 

de mensen aan het voltrek

ken zijn. De kwaliteit van de 

samenlcving is ons ecrste 

aandachtspunt. 

gers perspectief 

biedt op een huma-

ne, en duurzame 

samenleving na len kwaliteit, die op een he

paalde wijze tot stand komt. 

Om tweede aandachtspunt 
2000. 

client de inrichting van dc samenleving 

te zijn. Wi1 hehhen ons altijd ingczet 

voor de totstandkoming van een ver

antwoordelijke samcnlcving, met een 

duidelijke onderscheid111g van taken en 

bevoegdheden tu">en de menselijke 

persoon, de overheid, en de maatschap

pelijke vcrbanden. 1\\aar ook hier geen 

automati<,men. Oversubsidiering heeft 

sommige maatschappelijke organisaties 

eerder geatrolieerd dan vcrsterkt, ande

re organisaties zijn van bestuursorganen 

beheersinstellingen geworden. Er ziJ11 

maatschappelijke noden die opgelost 

zijn, maar waar nog steeds particulicre 

organisaties voor opkomen, en er zijn 

maatschappeliike noden denk aan de 

zelfkant van de grote steden - waar vee! 

meer maatschappelijk initiatiel nodig is. 

Als CDA hehben we niet altijd een ge

makkelijke verhouding met one issue

hcwegingen, terwijl we hijvoorheeld in 

onze opvattingen over natuurbeschcr

ming heel dicht bij sommige natuurhe

'>cherming<,organisaties znuden kunnen 

staan. Maar vooral moeten we de cen

trale vraag onder ogcn zien, op welke 

niveaus en met wclke motieven burger<, 

nog tnt belangencoalities gebracht kun

nen worden, tot mandaatvcrleningen 

en tot onderlinge <,olidariteit. Enerzijds 

zien we duidelijk een grote hehoefte 

aan nieuwe vertrouwde verbanden -

nooit werd zoveel verwac.ht van huwe-

lijh- en gezimhand anderzijds zien 

we door sc.haalvergroting en individu

aliscring, dat heel wat organisaties, die 

we veronder<,tellcn levende organismen 

te zijn, in wezcn verstarde hureaucra

tieen zip1 geworden. Er zal cen proccs 

van scannen moeten plaatsvinden. Dat 

geldt ook voor onze opvatting over die 

schaalvergroting zell lk dcnk, dat eens 

heel erg kritisch gekcken moet worden, 

in hocvcrrc wij nict tc vcr zijn n1ccgc

gaan in die mode om kwaliteitsvedlete

ring tc koppelen aan schaalvcrgrnting. 

Dat geldt zowel voo1· voorzieningcn a]., 

voor lokaal bestuur ]ui'>t nu mensen 

met zoveel onzckerheid te kampen 

hebben, zoveel huitenwereld op hen al-
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komt, i<; het behoud van hu kleimcha

lige. hct vertrouwde nict iet<; roman

ti<;ch, maar ccn lcgitieme behodtc. Hct 

is daarom ab<;oluut noodzakcliJk, dat 

we uiterst kriti<,ch ki1ken ook naar za

kcn a], gemccntelijkc herindeling, 

schaalvcrgroting in het ondcrwij<; en de 

zorgin~tcllingcn, en de vraag hoc we in 

Nederland ecn vcrtaling geven aan de 

n:IJtii<;~anu' van de rcgio in Europcc.;; vcr~ 

band. 

christcliJke traditie cen nieuwe kans tc 

gcven in een cultuur, waar automatis

men wcrkzaam zijn, die de men<;en ge

hecl van die traditie dreigen los tc 

sniJdcn. 

En vervolgcm moet de notie worden 

uttgewerkt, dater niet zoiets is als ecn 

identiteit<;loze algemeenheid Ieclere 

veralgemeni<;cring leitlt vroeg of laat tot 

een bepaalde culturelc en idecle prde

rentie. 

De derde vraag bctrdt de <;amenstelling 'Aile., i<; vanaf nu mogeli1k', zei me

van de samcnlcving. Hoc ------------ vrouw Terpstra op de 

wordt pluritormiteit en We moeten de avond van 2 maart I 994. 

idcntiteit vcrankerd in ecn 

'-lanlcnleving, die zcgt, her

haaldclijk zegt, in grotc 

getalc atschcid te willen 

ncmcn van traditionclc ka

ders van idcntitcit, terwijl 

zich tcrzclfder tijd twce 

nicuwc tcnon1cncn voor-

komende tijd 
De rrlralte van het CDA is 

ook een retraitc voor velen 

buiten die partij over de 

vraag, hoe in ccn post-nlo

dcrnc <;amenleving idcnti

teit gcstalte moet krijgen 

en welkc hescherming zij 

vcrdient. En bij die vraag 

hoort ook in aile eerlijk

heid een indicatic waar 

identitcit pretentie was en 

benutten om de 

christen-democratie 

als vernieuwende 

tegenbeweging 

docn. Ten eerstc de brede 

erkenning aan de top van 

de maatschappij, dat een 

hernieuwde aandacht voor 

opnieuw neer 

te zetten. 

norn1c11 en waardcn absoluut noodza-

kcli1k i<; voor het bchnud van de huma

niteit in die <;amenleving. Ten twccde 

hct zich aandienen van nicuwc groepen 

in de maatschappij voor wic her geor

gani<;ccrd kunncn bclcven van idcntiteit 

van wczcnlijke bctckenis lijkt, en voor 

hcnzelf en als middel tot integratie. 

Het valt niet te ontkcnncn dat binncn 

hcpaaldc politiekc stromingcn er ccn 

rahtate weerstand i<; tegen een bcpaald 

soort idcntitcit, namelijk de christcli1kc 

Het C:DA hoctt daarvoor niet in het 

ddensid, zondcr de ogcn voor dezc re

aliteit tc sluitcn ovcrigens In dit tijd

<;chrift zijn dikwijls discl!',<;ies gevoerd 

over die bcbngrijkc onder<,troom in de 

Nederlandsc politick, namelijk de bc

hodte van zcer vclcn om de joods-
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waar zij correspondecrde 

met ccn gevoelde behocftc en tunctic. 

Tot slot gaat het over de grenzcn van 

de samcnleving. De vraag, welke gren

zcn cen <,amenleving nict mag over

schrijdcn wi\ zij niet hct etikct humaan 

verliezcn. Ot we het leuk vinden of 

nict, maar we ontkomcn niet aan ecn 

dicpgaand dehat en hczinning over de 

relatie technologic macht - humani

tcit integriteit van de <,chepping De 

christen-democratic hocft hicr nict 

vanuit een dompcrsmcntaliteit stellin

gen in tc nemen, noch hoeft zij content 

te zijn over de stclling, dat in de atgelo

pcn kabinetsperiodc de grote onder

scheidende ethi.,chc problemen zouden 

zijn gcregeld. De discussie gaat vee\ 

vcrdcr dan over abortu<; en cuthana.,ie. 
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Hct gaat in wezcn 0111 de vraag, hoc 

onze samcnlcving met de nieuwe 

macht, de vooral technologische macht 

omgaat Dat hedt hetrekking op vra

gcn van cugcnctica tot ingrijpen in de 

bepalcnde kenmerken van diersoorten 

tot planten. IV!aar het heelt ook te ma

ken met gremoverschriJdingen terzake 

van milieubelasting en -uitputting. Hoe 

dienen we biJvoorheeld in de komende 

jaren met fossielc energie om te gaan" 

Niet aileen dat: we hchben het ook 

over geestelijkc milieubelasting en -ver

vuiling. ln de vraag in hoeverre wij een 

visic kunnen ontwikkelcn op de ver

houding geesteshdnvloeding van mas<,a 

en individu tegenover de bescherming 

van persoonlijke vrijheid en verant

woordelijkheid. 

Perspectief bieden ... 
Het moge duidelijk zijn dat ik hier Il!et 

plcit voor restauratie. Het gaat aan de 

De grote ervaring 

van de campagne is 

geweest, dat het 

veel burgers 

eigenlijk minder 

gaat om hun zin 

door te drijven dan 

om aangehoord te 

worden. 

cne kant om het allcsdoor-

dringende bcscf van de tun

darnentelc verandering 

waarin onze cultuur tcrecht 

is gekomen. onze cultuur, 

onze maabchappij en onze 

economic iin die volgorde!. 

Aan de andere kant gaat het 

om de vraag op welke wijze 

wij onzc opvattingen, onzc 

ideecn in die nieuwe cultuur 

kunnen inplanten. lncultu

ratie is het kernwoord van 

de moderne missiologie. lk 

zou hi)lla durven zeggen, 

dat de christen-democratic zi)ll miso11 

d'etrc ontleent aan het antwoord dat ziJ 

tonnuleert op de dominante trends in 

onze cultuur en samenleving. Wij moe

ten met aile encrgie en deskundigheid 

de komende maanden en jaren benut

ten om de christen-dernocratie als ver

nicuwendc tegcnhcweging opnicu\v 

neer te zetten. I ~et gaat hct CDA niet 

om het eigen voorthestaan. Het gaat 

het CDA nog minder om hepaalde 

mcnsen up hepaalde plaatsen te zctten. 

Het gaat het C:DA zells niet om een 

bepaalde menukeuze uit de kaartcn van 

het C:entraal Planbureau. Wij kunncn 

aileen maar mensen mohiliseren, onder

scheidende steun vragen voor onze he

weging, als het om iets anders gaat: een 

samenhangende visie op de noodzake

lijke hervorming van onze maatschap

piJ, een zekerheid ten aanzien van 

bepaaldc waarden en opvattingen, een 

herkenbaar nieuw maatschappelijk pro

Ject, dat de burgers perspectid biedt up 

een humane, en duurzame samenleving 

na 2000. Dat kan de hijdrage zijn van 

de christen-democratische bewcging 

aan ons politieke spectrum. 

Daarorn vraagt die chri<;ten-democratie 

over de teleurstellingen heen ruimte en 

mandaat. Het ontwerp van dat project 

vergt vcel dcskundigheid en veel inspi

ratie Deskundigheid op economisch 

gebied. op sociaal tcrrein, maar vooral 

in de analyse van onze cultuur. 

lnspiratie, die we aan de ene kant kun

nen halen uit de bronnen van ons ge

dachtengoed, maar van de andere kant 

ook uit de trouw en inzet van onze ka

dcrs. Met zijn nieuw meerjarenpro

granlnla 'Zingcving en vcrant\voorde

lijkheid' wil het Wetenschappelijk 

lnstituut voor hct CDA een platform 

zijn, waar dte deskundigheid en die in

spiratie samen kunnen komen. 

We ziJn er klaar voor. 

1\ lr ./../A i\ I Pill! C:rnlli/' 
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