
Een open en democratische opstelling van politieke partijen ten 

opzichte van en in direct contact met de samenleving, meer dualis

me tussen kabinet en Kamer zodat politieke standpunten duidelijk 

naar voren komen, krachtige beeindiging van politiek optreden dat 

naar corruptie riekt en bestrijding van bureaucratisering binnen 

partijen. Dit draagt CDA-lijsttrekker Brinkman onder andere aan 

om de crisis tussen burger en partijpolitiek bestel te bezweren. 

Een crisis die gekenmerkt wordt door het onvermogen nog tot col

lectieve besluitvorming te komen. 
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Hct voorjaar van de dric 

verkiezingen maakt de 

tongcn ]o<;_ De mcmen 

vcrtrouwen niet mcer dat 

de grote politieke partijen 
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zicn als zij. Laat staan dat zij vcrwach

ten dat de partijen die problcmcn zullcn 

oplmscn. De stem op de protestpartijcn 

gedt nog aan dat mcnscn wei dcgclijk 

van hun democratische rcchtcn en 
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plichten gehruik willcn maken. Is deze opving. 1\laar, al., de verkiezingskara-

protcststem ecn 'echo uit een ander vaan weer voorhij getrokken is, gaat 

dal', 1 dan dat waarin de grote politieke het erom wat cr nu werkelijk gaat ge-

partijen Ieven? Wat betckent de poli- bcuren. Om dat te weten gaan betrok-

tiek voor de burgers? F.n op we ike ken burgers te rade bij de programs van 

waardcn kunnen wij elkaar in de sa- de politieke partijcn. Het gaat erom 

mcnkving aan<,preken? lk heantwoord hoc wij uit de prohlcmcn wegkomcn. 

die vraag om te beginnen .------------. Wie dan kcnnis necmt van 

in reactie op de boven ge- het CDA-program, mcrkt 
Zeker nu is er 

citeerde hartckreten. Voor dat de partij op de eer<,tc 

het vindcn van werkclijke 

oplossingen op de vragcn 

uit de micro-lecfwereld is 

het vcrvolgens onont

koombaar de problcmen 

ook vanuit macro-per

spectief tc hesprekcn 

Maar, is de vraag, kunnen 

politick en burgers elkaar 

op die brug van de directe 

lcc!wereld naar de macro

geen enkele 

behoefte aan 

partijen die de 

moeilijkheden uit 

de weg gaan en 

burgers naar de 

mond praten. 

plaats ecn helder onder

scheid maakt tu-,sen 'asiel

zoekers' en 'gelukzocker'>'. 

Voor de eerstcn i<, in prin

cipe toclating mogelijk, de 

tweedcn moeter1 terug. 

Voor menscn die in eigcn 

land hcdrcigd of vervolgd 

worden, staat de deur 

open. Dat is ccn kwe'>tie 

van solidariteit over de 

wereld nog ontmoetenc Zijn er nog 

tunnels van hct ene dal naar het andere 

of moeten wij ze opnieuw graven? 

De leefwereld 
Het groot'>te tahoe in de ogen van 

kiezer hecft gcrust op de openhartigc 

hcspreking van de aanwezigheid van 

grotc aantallen huitenlandcrs in ons 

land. De situatie is up sommige plaat

<,en uil de hand gelopen Het komt 

vooL 80'){, buitenlandse kinderen op 

scholcn. I\ let name in de grote <,teden. 

H~t is waar, van zinnigc on1gang tu~

<,en bewoncrs in het portiek kan gcen 

sprakc zijn met zcs vreemde talen. Dat 

zijn directe ervaringen van menscn. lk 

erkcn daten politicke partijcn weten 

dat. Te lang heeft op deze siluatics een 

tahoe gerust. 

Het gevolg i'> geweest dat vecl kiezer., 

bij de laatste gemeentcraadsverkiezin

gen hun stem hebben uitgebracht op 

een 'tegenpartij' Of op een partij waar

van zij mccnden dat die het signaal wei 

grenzcn heen, die van een chri'>lelijke 

partij verwacht mag worden. Deze 

mcn'>en mocten naar vermogen opge

vangen worden. Zij komen hicr tijdclijk 

in afwachting van hetere tijden, of om 

burger te worden in cen vrij land. ZiJ 

moetcn de taallcrcn, werk en onderdak 

vindcn, kortom: inhurgcrcn. lk dcnk 

dat daarover gecn vcr-,chil van mcning 

bcstaat onder de Nederlandse hevol

king. 

Problcmen treden vooral op hij de gro

te aantallcn gelukzockcr'> die naar ons 

land komen. hij de gezin<,hereniging en 

bij het tempo van inburgering van hen 

die hicr in het vcrlcden al zijn tocgela

ten. Cecn inhurgering du., van dicge

nen die hier aileen komen vanwcge 

cconomische rcdcncn Die menscn 

moctcn via Cllltwikkeling.,hulp in eigen 

land geholpcn worden. Daar i'> hun gc

boortcland ook het mecstc hi) gehaat 

In kite wordt <J()% van de aanvragcn 

om die rcdcn afgewezer1 Voor de tien

duizcnden asiclzockers die zich jaarlijb 
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melden, zijn <,n('lkre procedures nodig. 

Ook daarvoor doet het (])A-program 

voor<;telkn 1-:chter, per <>aldo dwingt de 

noodzaak tot het maken van onder

scheid tu'>'en echt(' vluchtelingen en 

gclukzoekcrs tot een alzondcrlijke he

oordeling van elk geval Het CDA kan 

dat nict ander<; zien, zondn zijn princi

pe'> te verloochenen. 

lnhurgering is wei aan de orde voor wie 

hier in het vcrleden reed-, zijn toegela

tcn en ziJ die vta gezin-,hereniging bin

nenkomen. juist rn('t het oog op die 

inburgcring worden aan de hereniging 

in het (])A-program scherpere toela

ting~cic.cn gc-;tcld. Voor inhurgcring i" 

hct inhakn van taal- en de 5cholings

achtcrstanden noodzakelijk Hct onge

hruikt Iaten van de geboden 

mogelijkhedcn moet gevolgen hebben 

voor de verblijlsrcgeling Ook bij straf

harc handelingen zal uitwijzing eerdcr 

worden tocgepa'>t. i\ k dunkt dat deze 

actieve stimulan5en crtoe leiden dat hct 

contact tussen autochtone en allochto

nc burger<, in het portick en op straat 

wclmogelijk wordt. 

In wezen geldt dit ook voor het pru

bleem van de positievc discriminatie 

van legale huitenlander<, die willen in

burgeren door een eigen bedrij lje te 

<,tarten, dan wei bij het gehruik van ge

meentelijke voorzieningen, die het in

burgeren rnocten versnellen. Het 

draagvlak daarvoor in de samcnleving 

brokkelt af Dan is het aan de politick 

om er loch in aile ecrlijkheid op te wij

zcn dat de sprong vanuit een achter

<,tand zoveel grotcr i'>. De 

werkloosheid5cijlcr<, wijzen daarop. 

Om resultaat te boeken moeten soms 

eerst gelijke kan<,en worden bewerkstel

ligd. Dat is inderdaad gccn keuze voor 

'eigen volk eer<,t' Maar het is een keuze 

voor ccn vcrantwoordelijke <>arnenlc

ving van Ncdcrlanders en lcgaal aanwe-

lnl)lmjcriny is 111111 de orde uoor wic hicr in !Jet uerledw reeds zijn toeyeloten w zlj die 
uio i}czins!Jmllit}lllf} hi1111Wkome11. Uoto Dljkstro 13 V) 
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zigc huitcnbndcr'>. 

/\an het rrncc<> van inburgeren lcvcren 

burger en politick hun b1jdragc .1\laar 

ziJ nict aileen. Want ook maal<,chappe

lijkc organi-;atic'> al-; de <;chool en de 

woningbouwvcrcniging kunncn hct 

hunnc docn. lk kan mij vonr'>tcllen dat 

'inhurgcrcn', in de zin vtln her opvoe

dcn van lccrlingen tot mondigc en be

trokkcn dcelnemcr'> aan de 

'>amenlcving, dec! uitmaakt van het pc-

dagogi'>ch prohcl van de q_hool Dat 

zou bijvoorbccld ook een norm vonr 

het aantal 'inburgcrende' lcerlingcn per 

kla'> met zich mu:hrcngen. l'lk een 

<;chool HO% aan allochtone kindcrcn 

telt, vaak van ver<,chillendc nationalitci

tcn. i<; inhurgcrcn mocilijk te reah<,crcn. 

Er zijn schoolhe<,turen die dit voorko

men door de kinderen over meerdcrc 

<,cholen tc '>[11-ciden. evcntuccl door het 

gcmecntebc<;luur onder<,teund met cc11 

hckmtiging van lcerlingcnvervoer. Ook 

daaraan klcvcn redagogi<;chc nadclen 

Maar wat het zwaar<;t tell. moct hct 

zwaar<,t wcgcn. Zo i<; het ook heel wei 

dcnkbaar dat woningbouwvcrcnigingen 

r------------, hct rccht hcbhen om voor

De uitslag van de 

raadsverkiezingen 

heeft de crisis 

tussen burger en 

partijpolitiek bestel 

scherp aan het 

Iicht gebracht. 

\VLlardcn aan de toC\\rijzing tc 

vcrhindcn met betrekking 

tot hct lc1-cn van de 

Nedcrlandsc taal door de 

vcr<;chillcndc bewoncr<> van 

hct portick De vcelal aan de 

vcrcnigingcn verhondcn 

maat'.charpclijk wcrker<; '>PC· 

len daarhij in de praktijk al 

ccn opbouwende rol 

Hctzclldc gcldt m1J11'> in

ziem voor de wijbgent. 

Het moge duidclijk zijn dat de politick 

vee!. maar 111et aile'> kan rcgclcn Lij 

n1ag ook vun vcrantwoordclljkc tllJllt

'>chaprelijke organi'>alic<> cen duit in hct 

zakJc vcrwachtcn. Bovcndicn ziJ11 ook 

woninghou\VVCJTnigingcn en ~choolhc

<,turen door de betrokken burger<, te 

lw.invloedcn. Fn waar dat niet zo i'>, 

zijn cr klachtenprocedurc'>. In die regcl

gev111g i'> de laat'>lc )a1-cn door de poli

tick vee! energic gc<;token. En intu<;<;cn 

i'> het kahinct op om <,lerkc aanclnngcn 

nu gclukkig bczig de vcr-,chillcndc ge

rcchtclijke procedure-; tc vcr<,nellen '>e

ncuzcr werk te mJkcn van het 

tcgcngoan van illcgaal wcrkcn, (_Ontrolc 

op rapicrcn tc vcr~tcvigcn, tc voorko

men dat memcn die hier niet mogcn 

hll)vcn geen bij<;tancl krl)gen Allcmaal 

noclig voor een evcnwichtig hclcid dat 

vnvolgden de kam gcch <,ericu'> in le 

burgcrcn en clat andercn '>ncl tcrug 

doct gLlan naar veiligc Ianden. 

De meso-wereld 
Zou het rrohlccm met J! deze voor<;tel

lcn niet toch op tcrmiJn orlmbaar zijn: 

En kan don in crn-;t nog \Vordcn volgc

houden clat ollccn de rolitil'kl' pilrtijcn 

hct Iaten atweten~ Zckn nu i<> cr gccn 

cnkelc hchocltc aan partiJcn dil' ck 

mocilijkhcclen uit de wcg goJn en bur

gers naar de monel pratcn. De mem i'> 

cr uitcinclclijk niet om gevaren tc ontlo

pcn, mJar om dczc te trot<;e1-cn In die 

stijl moctcn wij ook politick wnkzaam 

zijn Dat is de houding vJn hct CJ);\ 

bij de tockom'>l van de vcrzorging'>

<;taat. On'> program loopt niet 0111 de 

cconomi'>chc kiten hcen 

Ln de fc1tcn zijn crmtig genoeg: De 

wcrki<Hl'>hc1d neeml '>nel toe. I )c ver

houding tu<;<;cn mcnsc11 met een hctaal

clc baan en men<;en mel cc11 uitkenng ot 

een pemiocn ver<;lcchtcrt ziendcrogcn. 

Wij moeten dan ook oppa<;<;cn voor hl't 

onl'>lJJn van cen ondcrk!J<;<;c in de '><1-

mcnlcving die geen Wl'1·k hcclt. met ol

lc gcvolgen van dicn voor hiJvoorhceld 

de criminalitc1t. Zeit-, hij cl'n cuJno1111-
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'>chc groc1 van twcc proccnt - hct pro-

loopt de 

verhoud1ng lu"en lllCil'>Cil met hctaald 

wcrk en llll'll'>Cil met ccn uitkcring of 

ccn pen"ocn op van I()() )-l(, llJar 

1(10:'!0. Tcrwijl het aantal mcn'>cn dot 

om wcrk vrJagt met hondcrdduizcnd 

per )aJr tocnccmt, daalt hct aalltal ha

ncn zckcr voor mcmcn zondcr voort

gczcttc opkiding for,. Daarom i' hct 

hitter noodzJkelijk dot de komendc ja

rcn de loonko<,tcn nict qijgcn en de 

colkuicve ]Jqcn dakn. llcidc makcn 

arhcid tc duur in ccn wereldcconomic 

met <,[ecd<, vriJCIT COilCLIITCntiC. 

( Jok hicr " hct nict de politick aiken 

\\'lliJrvon de op]o<..,<..,ingcn vcrwacht 1110-

gcn wmdcn. maar ook hct hcdrijlslc

vcn Ncmen hcide kante11 hun 

vcTantwoordclijkhcld. dan zulkn lrmcn 

en uitkcringen ook niet met clkaJr uit 

de P"' gaan ]open. Stel dJt de lllJrkt

'ector gccn hood,chap hcctt JJ!l de 

wcrklomhcid en de komendc tijd met 

loonci,cn komt. Dan wordt arhcid tc 

duur ])at hctckcnt dan nog mccr uit

-.toot van arbcid: nog hogcrc <..,ocialc 

]aqcn en nog minder mogclijkhedcn 

om de uitkcringcn Jan de loncn tc kop

pckn NicmJnd wil loch dat de uitkc

ring-.gcrcchtigclcn voor de n1atiging 

van de ko<..,tcn n1octcn guun opdrllaicn~ 

llij de huidigc werklooshcidsci)fcrs is de 

vcrantwoordclijkhcid voor hct lot 

qand h1·cngcn vJn de koppcling vooral 

ee11 zaJk van <,ociak partner<,./\], ziJ de 

komendc )aiTJl op de nullijn gJan zit

ten, clan zorgcn zij n1atcriccl voor nlo

gcliikhcdcn tot koppcling, WJJrvoor 

ook zii zich zcggcn tc willcn inzcttcn 

I )c politick i' nict a], cnigc aan,prakc

liJk. lht i' gccn q,·ategJc van Jl,chui

vcn intcgcndccl~ l.oonmatiging !<., 

nodig voor de wcrkgclcgcnhcid, voor 
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ecn hetere verhouding van werkcnden 

en ontvZlngcr':. van uitkcringcn en pcn

;.,iocncn. Loonn1atiging is ccn ah-,olutc 

voorwaardc voor <,o]idariteit tusscn dc

zc twcc grocpcn burgers. AI, de '>Ocialc 

partners zelf tot loonwerhogingcn he

,]i,,cn, de kostcn van uitstoot van ar

heid op de collccticvc ]a<;ten 

Jlwentelen e11 daJma zoudcn klagen 

over te hoge helastingen en premic<; of 

ontkoppeling; dar zou pa' afwenteling 

zijn ,',. \ocht de nullijn in de mark hector 

nict haalhaar zijn, dan i-, de politick 

krachtcn<, de wet hij de helaa<; slechter 

wordcnde vcrhouding<;getalkn tu<,<;en 

acticvcn en inactievcn \Vel gcdwongcn 

Le ontkoppclcn. 

De prognoses ziJn somber. Dan moct jc 

ook ccrli1k zijn. Het CDA i'> zo eerlijk 

gc\vcc-..t tcgcn de bcvolking tc zcggcn 

dJt de koppeling cr de komendc vier 

jaar nict inzit als we nict al~ san1cnlc

ving on<; hc'it zoudcn docn om mccr 

duurzamc groci tc hcvordcrcn dan nu 

wordt voor<,peld. Maar mochten de 

ontwikkclingcn incens for<; mccvallcn, 

mochten de vc,·mindering van de la'>

tendruk, hct openhrckcn van de laag<,tc 

C:AO-,chalen, het terugdringen van 

het zicktcverzuim en dcrgelijkc aJn

,iJan en mocht de wcrcldcconomic 

zich boven verwachting her'itellcn, dan 

zal nJtuurliJk het C:DA <,nel hezicn wat 

er extra gcdaan bn worden. laarlijks 

nwete11 we trouwcm al de halan<, op

nlakcn op grond van de bcgroting<.,- en 

koppcling<,wctgevlllg De fimnciclc 

vcrantwoording van het C:l )i\-pmwam, 

die rond de AOW zovccl <;tof deed op

wJaicn, 'itelt zcll met zovccl woordcn 

dar cr ontkoppcld zJI worden \tJJnde 

de huidige cconomi'>che verhouclingcn' 

I let C:])A wil zich niet <,ncl en gemak

kcliJk rijk rckcncn en op onwaar<;chijn

lijkhedcn varcn. lli)llJ aile 
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macro-economische signalcn staan 

zwaar op rood. Het CDA vertelt de 

kiczer van tevoren dat inkomensverbe

teringen er niet inzillen als het econo

misch gctij blijft tegenzitten. Die 

opcnhartigheid kan toch niemand het 

C:DA kwalijk nemen. 

De macro-wereld 
Het is onmiskenbaar dat het verkie

zingsjaar 1994 het einde van een tijd

perk markeert. We staan aan het begin 

van een nieuwe fase in de Nederlamlse 

en de Westeuropese politick Zowcl de 

milieucrisis, als de mondiale economi

schc concurrentie, a]<, de nieuwe inter

nationale vei I ighcidsri<;ico's leiden ertoe 

dat het gcvoerdc hclcid met hctrekking 

tot industrialisatie, land- en tuinbouw 

en vceteelt, vcrkeer en vervoer, ruimte

lijke spreiding, volkshuisvesting, socia

le zekerheid en werkgelegenheid en 

vrcde en veiligheid fundamenteel her

overwogen moet worden. De macro-

wcreld van de internationalc 

uitdagingcn is trouwen<, in de directe 

lcelomgeving van mcnsen steed<, duide

lijker merkbaar Vreemde gezichten in 

het winkelccntrum, cen tamilielid dat 

meedoet aan cen vredesoperatie in cen 

koud of een heet land, cen bcdrijl dat 

overweegl Le investercn in Polen. 

Loon- en uitkcringsniveaus lijken zich 

lc n1octcn t~anpa..:.;.;;cn a.an n1cuvvc con

currcnticverhoudingen in de wercld, 

waarbij Ianden mel lage lonen tegcn 

vergelijkhare kwaliteit, maar veellagere 

prijzen dczclldc goeclcren en diemtcn 

kunnen lcveren als Europe<,e producen

Len. Veilighercl lijkt met de opk01mt 

van het nationa]i<;mc - niet aileen in 

Oost Europa, maar ook hier - nog mrn

der zcker te zijn dan Len tijde van de 

Koudc Oorlog met zip1 cnorme mrcle

airc risico\. 

Up al deze gcbicdcn is de internationa-

le verwevenheid van economic en poli

tick zo groot geworden, dat alzonder

lijk bclcid van staten op zich 

onvoldoende etfectief is om de prohle

men aan tc kunnen vattcn. Dat clwingt 

tot internationalc bcsluitvorming en in

ternationale structuren, zowcl op poli

tick als maatschappelijk gchied, die 

zeker waar hct hct milicuvraagstuk bc

treft het overleven van de mcnsheid 

veilig moetcn stellcn. 

Aile politickc partijcn voelcn deze 

nicu\vc uitdagingcn aan en zocken naar 

remedies. Duidelijker dan ooit blijkt 

dat de in de naoorlog<,e pcnode gang

bare tegerl'>telling tussen progressiel en 

conservatief bij deze uitdagingen nicl 

meer pa'>t. De verhoudingcn zijn omgc

keerd de algclopcn jarcn werclen deli

beralcn beschouwd als de con<,ervatieve 

pool van hct politickc spectrum en de 

sociaal-democratcn als de progres<,ievc. 

Thans lijkt het wei alsof de <,ociaal-de

mocraten de meesl bchoudzuchtige 

partij en de libcralcn hct mec<;t veran

deringsgezind zijn. 

Liberalisme of nationalistisch 
protectionisme 
De liheralc keuze is gericht op een ver

groting van de rol van de kapitali-,tischc 

markteconomie a]<, remedie tegen de 

verstarde vcrhoudingcn op de arlwids

markt, die concurrenlie met de nieuwc 

]age lonenlandcn belcmmercn. 

De socialc en ccologi'>che randvoor

waarden voor de marktcconomic '>Laar1 

onder zware druk. Lagcrc loncn, lagere 

uitkeringcn, gcdcregulecrcl ont<,]ag

recht, alschaffing van hct draagkracht

beginsel in het liscale stclsel, 

toepa<,<,ing van het marktbcginsel op de 

tcrrcinen van onclerwiJS, gczondhcid<,

zorg en ma<;<,amcdia. ])at zijn de lihc

raal-kapitali'>lische rcccptcn om de 
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nicuwc -;ituatic tegemoet tc treden. 

Tegelijk maken zij met de ecologi<;chc 

randvoorwaarden ecn pa<; op de plaat'>. 

Bq dit liberaal-bpitali'>ti<;che pcr<;pcc

tid pa-;t geen krachtigc Furopc<,e of 

mondialc ovcrheid, die de werking van 

de vrije markt beteugelt Collega 

Bolkc<;tcin, lij<;ttrekker van de VVD, 

veroorloolt zich daarbij meteen af<;tand 

tc ncmcn van de Furopese eenheidsge

dachte en in te <;pelen op 

Iicht nict vcrbazingwekkend dat rechts

reactionaire partijen met meer zetels in 

de T weede Kamer I ijken te komen dan 

than-; het geval is 

Er valt in 1994 in elk geval te kiezen. 

Kapitalistisch liberalisme en nationalis

ti<;ch protcctionisme dienen zich aan 

a!<; alternatieven voor het gevoerde be

lcid. Sorm naderen deze beide elkaar 

gevaarlijk dicht. Het libe

nationali<;tische gevoelens 

onder het elcctoraal. Zijn 

overtuiging<;kracht wordt 

evenwel verzwakt doordat 

Woningbouw-
ral i<;tisch-kapital istische 

perspectid lijkt vooral 

aantrekkelijk voor de <;ter-
verenigingen 

kcrcn. Het nationali<;tisch

protectioni<;tische hij tegelijkertijd een eco

nomi'iche orde propageert 

die de onzekerheid over 

zouden het recht 

moeten hebben om 
on levreden heidsscenario 

wordt vooral door de re-

het he,taan nog verder voorwaarden aan de actionaire partijen uitge-

vcrgroot. 

De met name door de 

nieuwe internationalc vcr

houdingen veroorzaaktc 

onzekerheid in hct hcstaan 

roept bij vee! kiezers rcac

ties op, die kunncn lcidcn 

lot de protectioni'>ti<;che 

toewijzing te 

verbinden met 

buit. Hct i<; voor om de 

grote uitdaging bij de ver

kiezingcn van 1994 aan te 

tonen dater nog een wcr

vend politiek per<,pccticf 

gcpresentecrd wordt. Fen 

perspectief, dat wei ccn 

antwoord biedt op de on-

betrekking tot het 

leren van de 

Nederlandse taal. 

en nationalistische keuze, die momen

tecl opgeld doct. Nederland is vol, roc-

pen de aanjag<.T'> van het nationalisme. 

Ter bescherming van onze wcrkgele

genheid zouden de grenzen dicht moe

ten voor import uit Midden en Oost 

Luropa. De Eurnpese Unie zou in 

.~ba<;lricht zijn laal'.te levemteken heb

hen gegevcn. De hnuding 'cigcn huis 

er1 haard ccrst' lijkt de wind mee te 

hehben. De regcring<;partijcn - inclusief 

U66, dat door zijn wens nu wei te gaan 

rcgcrcn voor het oog van de kiczcr ook 

tot hct c'itabli,hmcnt is gaan behoren -

bieden geen aanknopingspunten voor 

dczc ontevreckn '>lemmen. En dat gcldt 

uitcraard ook voor Croenlinb en de 

klcine christelijke partijen. Het i'> in dat 

c 11V ~ "·l 

zekerheid van het bestaan, 

dat uitbreckt uit de beklemmende be

slotcnheid van eigenbelangen ccrst. 

Christen-democratie als 
perspectief 
Dat perspectief is niet gehasecrd op de 

waarden die aan de twcc gcnoemde va

riantcn ten grondlllag liggcn, 111aar op 

grensoverschrijdende bctrokkenheid 

tu<;<;en men-;en a!<; altcrnaticl voor na

tionalistisch protectioni<;me, en op cen 

effectieve bc'invloeding van de interna

tionale vcrhoudingen als alternatief 

voor het oprukkcndc mondiale kapita

lismc. Fen dergelijke op gemeenschap<;

zin gcbaseerde politieke ideologie zou 

af<;tand moctcn ncmen van de individu

alisering en een juist zicht moeten ont-
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wikkelen op de rol van ccn cflccticvc 

nict-hureaucratische overheid. 

De christen-democratie wil zich prc

<,entcrcn als ccn duidclijk altcrnatid 

voor hct libcraal-kapitalismc en voor 

hct nationalistisch-protectionismc !)at 

alternatief legt zich niet nccr hij de 

stelling als zoudcn lcvcnshcschouwing 

en moraal ter wille van ecn stabicl 'ia

menlcvcn bctcr huitcn hct puhliekc de

hat gehouden kunnen worden. De 

christen-democratic wcnst zich niet 

nccr tc lcggcn hij ccn publieke ordc die 

aileen nog op de lcest gcschocid zou 

kunncn worden van het wederzijds 

welbegrepen eigenbelang. Nog mindcr 

hedt het CDA op met keuzcn die het 

eigenbelang tot uitgangspunt ncmcn en 

in reactic op hct nicuwc en het over

wachtc ccn hclcid van afzondering en 

alsluiting propagcrcn. De gevolgen van 

beidc kcuzcn zijn verkilling en ccn gc

hrck aan solidariteit in politick en sa

menleving. Zekcr in ccn tijd waarin de 

prioritciten die de ovcrhcid moct '>tel

len - werk hoven inkomcn, hestrijding 

van de criminaliteit, behoud van hct 

milieu en van de socialc 

Het CDA wil zich 

niet snel en gemak-

rcchtsstaat- niet meer zijn te 

bekostigen uit een gcgaran

dcerde economischc groci, is 

de bctrokkenheid van men

sen op clkaar van groot be

lang. De oplmsing van de 

mee'ite grote politiekc vraag

stukkcn, of hct nu de aanta'>

ting van hct milieu, de 

socialc zckcrhcid, de crimi

nalitcibbcstrijding, het 

vreemdelingenvraagstuk ol 

kelijk rijk rekenen 

en op onwaarschijn-

lijkheden varen. 

Bijna aile macro-

economische signa-

len staan zwaar op 

rood. de klool tu<;scn armc en rijkc 

Ianden hetrelt, kan hct nict 

<,tcllen zonder een ge'inspircerdc inzct 

van burger<; en bedrijvcn en andere pri

vate instellingcn. /\let vertechnisering 

van hct publiekc debar en het wegrela

tivcrcn van wczcnlijke drijfveren van 

n1enscn is nicn1and gcbaat. 

Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en de secularisatie 
Maar is cr nog wei draagvlak voor zulk 

ecn politiek7 Wijzen de onderzoeklll

gen van bijvoorbeeld hct Sociaal en 

C:ulturcel Planhureau niet in de richting 

van een wegvallcnd draagvlak voor 

chri'>ten-democratische politiekc Op de 

cijlers, die de ontwikkeling tot IlL! tol" 

schetscn. valt nict af tc dingen. 

Evenmin i'> hct verrassend dat de ccrstl" 

gencratie kcrkvcrlatcrs gccn problcem 

hedt met de zin van het Ieven. Velen 

voclden zKh Jlli'>t bevrijd van kl"rkclijkc 

voor<,chriften inzake de moraal. 

Dikwijls waren juist dezc grocpcn crop 

uit het Ieven mccr gcsta!tc tc gcven 

vanuit de zin zeds zij die zclf inncrli1k 

beleefden. De vraag i'> vooral hoc hct 

met na hen komcndc gencratil"> zal 

gaan, die geen directe band mccr hch

ben met de kerken. 1\laar hoc het zal 

worden weten wij nict. Wij bcschikkcn 

niet over de kcnni'> en hct inz1cht van 

de komende generaties. Zeker is: ccn 

weg tcrug bcstaat nict. Dat laat onvcr

lct dat ik crvan overtuigd ben dat ook 

dan christeliJke religimiteit en de daar

aan vcrbonden waardcn en normcn ccn 

belangrijke maatschappelijkc invlocd 

zullcn hebben. 

Zeker, omdat mcrkhaar is dat de gcnc

ratie'> die nu opgrocicn interesse verto

ncn in waardcn die zin aan hun Ieven 

geven, ook al gaan ze niet naar de kcrk. 

Of zij nu 'cultuurchri'>tcnen' genocmd 

worden of 'randkerkelijken', zij zoekcn 

ccn manicr van Ieven, die bcantwoordt 

aan christclijkc waardcn, ook a! idcnti

ticeren ziJ hun levensc,tijl nict met ec11 

kcrk. Vee! hangt af hoc 1mtellingen 
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waarin de vorr11ing en ovcrdracht van 

waarden en normen aan de orde is, op 

deze hehoelte inhaken. Daarbij '>pelen 

zowel kerken en scholcn als de politick 

een cruualc ro\ 

Hoewel her onmogelijk is de ontwikke

lingen in aile kerken onder ccn 11oemer 

te hrengen, meen ik dat toch ge<,teld 

btl worden dat in het plaatselijke kcr

kelijke Ieven de situatie die tot de ont

kerkeliJktng aanlciding gegeven heeft, 

verdwenen is. De kerkelijke parochres 

en gcmeenten zijn - zcker in de gmterc 

kerkgenoohchappen nict i<lllger 

plaatscn waar vrees ingeboczcmd 

worclt, maar plaatsen waar gemeen

schap met de Hccr en zinvol ritueel bc

lccld worden met een grote inbreng 

van de bctrokkenen zelf. I kze plaatse

lijke gemccnschappen zicn hct uitdra

gcn van hct Evangclie n1ecr al'-l cen 

zaak van de daad dan !outer van her 

woord. Zij willen via diaconaat en pas

toraat ccn cigcnti1ds teken van hoop 

zijn in een verkilde wercld. 1\loderne 

vonncn van catcchcse sluitcn op aan

sprekende wijze aan hij de leelwcreld 

van kindercn en om hen heen de sfcren 

van huis, school, buurt en kerk. Hct 

zou vreemd zijn als die aanpak nict 

vroeg ot laat gaat aanslaan hij hen die 

op zock zijn naar zin. 

Wat milg men in dtt opzrcht van de po

litick vcrwachten' \k durl de stelling 

Jtlll dt~t ccn vcrzorging~~toat die vcrunt

woordelijkhcid Viln mensen wegorgani

sccrt, ook de zinvrailg overbodig 

n1aakt. Als cr nict wcrkeli1k te kiezen 

valt, als het Ieven ccndimcnsionaal 

worclt en bchcerst is door het materic

lc, waar doen menscn dan rcligieuze er

varingcn ope Waar komen zij wczcnliJk 

nog tc ..,taan voor de vruag ot en hoc zij 

solidair willcn zijn ol zorg voor de na-
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tuur willcn opbrcngenc Herstelde vcr

antwoordelijkhcid dwingt mensen op

nieuw zeit besluiten tc ncmen waarin 

de zorg voor de naaste en hct bewerken 

en bewarcn van de schcpping meege

wogen wordt. 

Maar ook de politick zeit hedt mecr 

direct met zinvragen te maken. Een de

mocratic is geen zaak van procedures 

en belangen aileen. Voor het CDA, 

maar ook voor andere politickc partij

en, ligt daar de uitdaging om de waar

den en normen, die aan politiekc 

keuzcn ten grondslag liggen, zichtbaar 

tc bliJvcn maken. De democratic a is het 

gesprek tussen burger en politicus mag 

niet ontaarden in een belangenconflict. 

Beiden moeten aampreekhaar zijn op 

de beginselcn van de rcchtsstaat, die de 

basis zijn van de democratic en heiden 

zullcn zich daardoor moeten willen Ia

ten corrigercn. Als dat goed gebeurt, 

dan zou her ook op dit gebied vreemd 

zijn als die aanpak niet vroeg of bat 

aanslaat hij menscn die op zoek zijn 

naar zin. 

Overheid en burgers samen 
voor effectieve beslissingen 
De hogc collccticve lastendruk en bu

rcaucrati-,ering leiden er toe dat 

1\iederland ecn ongunstigc uitgangspo

sitie heclt, nu in de wcreldeconomie de 

zwaartepunten aan het vcrschuiven 

zijn. De \age loncnlanden zijn erin ge

slaagd om op kwalitcit te gaan concur

reren met Westerse economiei'n en 

trekken dus marktaandelen naar zich 

toe. Tegc\ijk client het milieuprobleem 

zich in de Westerse wereld in zijn voile 

omvang aan. Het vergt ccn ingrijpcnde 

hcrziening van onze methoden van 

produktic, distrihmie en consumptic. 

Die is aileen op tc brcngen als de be

drqfswimten in investcringen in de 
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noodzakelijke technologi<,che vernieu

wing kunnen worden gestoken en niet 

in loonsverhetering. 

Dit betekent wei dat de uit mondialc 

concurrentie en milieuproblcmatiek 

voortvloeiende noodzaak van loonma

tiging nu samenvalt met de in de afge

lopen kabinetsperiode op gang 

gebrachte nieuwe verantwoordelijk

heidsverdel i ng tu"en overheid, maat

schappelijke organi<;aties en burgerij 

Privatisering (onder meer van de PTT, 

deNS komt er aanl, vermaatschappelij

king (onder andere van de arbeidsvoor

ziening, de vo!k,huisvesting en de 

bovenwettelijke sociale zekerheid) en 

deregulcring ( onder andere onderwijs) 

leiden tot verschuiving van de beslis

sing tot bekostiging van tot dusver uit 

premies en be]a<;tingen betaalde collec

tieve arrangementen naar private bron

nen. De inkomem van de burger<> 

worden elm cumulatief in het geding 

gebracht Zij moeten zowel de private 

WAO-premie. al<> de hogere PTT-tarie

ven, de hogere spoorwegtarieven, de 

milieuprijzen en de reele woonkosten 

opbrengen Tegelijk wordt van hen ge

vraagd in loncn en uitkeringen te mati

gen ten behoeve van de concurrentie 

met het buitenland. Fen gumtige voe

dingsbodem voor ontevredenheidspar

tijen, zo is bij de raadsverkiezingen wei 

geblcken 

J\1aar is er wei ee11 andere wegc Als de 

Nederlandse overheidsfinancicn niet 

bewmt gesaneerd worden, dan zal de 

wal van de werklooshcid het <,chip van 

de <>ocialc zekerheid keren. Dat bete

kcnt dat de discussie over de kerntaken 

van de overheid ook in de komende ka

binet<>periode voluit op tafel zal liggen. 

lk vermoed dat deze discussie echter 

minder het karakter zal hebben van een 

ordeningsdebat, zoal<> hijvoorbeeld de 

vraag naar kerndepartementcn en ver

zeltstandiging er ccn is. Ongetwijlcld 

n1nct daar nog \Vat gehcurcn, 1nct nan1c 

op het punt van ee11 eHectievere coi:ir

dinatie van het regeringsbelcid Als het 

om de toekomst van ons land gaat 

dringt zich echter een andere dimcnsie 

van de kerntakendiscu<;<;ie op. Veelcer 

zal het gaan om de handhaalbare ni

veaus van de collectieve arrangemen

ten. J\laar daarmee komt tegelijk de 

spankracht van de democratie aan de 

orde. 

Ecrder wees ik a! op het hi<;torische ka

rakter van dit voorjaar met zijn drie 

verkiczingen In Ieite komt in hct poli

tieke sy<;tecm een crisis aan het Iicht, 

die door politicologen naar mijn me

ning onderschat i<;. Llit de opkomst- en 

tevredenheidscijlers kidde men af dat 

van een legitimiteit<>crisi<; van hct poli

tieke systeem geen <;prake zou zijn. De 

commi<,<,ie-De Koning hecft die analyse 

overgenomen, al sloot zij haar rapport 

wei af met enkele kritische vragen aan 

de politieke partijen. De uitslag van de 

raadsverkiezingen hedt de crisis tu<;<;en 

burger en partijpolitiek bestel echter 

scherp aan het Iicht gebracht 

Deze crisis kan volgens mij worden be

stempeld als het onvermogen om nog 

tot collectieve be,]uitvorming te ko

men. De partijen zijn te vee! onderdeel 

van het bureaucratisch <;y<;teem gewor

den en de burger heeft zich tcrugge

trokken in zijn privc-lcdwcreld We 

zien dat in de discussie tu<;<;en de oude

renbonden en hct CDA. Maar ook in 

niet-statelijke sectoren is dat ver<;chijn

sel zichtbaar, bijvoorbeeld het onvcr

mogen van de vakccntralcs om de 

aangesloten bonden op een lijn te krij

gen ovn het SFR-advics voor de ko-
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mendc kahinehrcriodc. De samenle

ving weigert verkregen rechten ter di<,

cu'>'ie te stellen. De represcntativiteit 

van de imtantic<> waar de afwcgingcn 

gemaakt mocten worden is huitcnge

woon mager gcworden, omdat vee! 

burger<> nict meer rarticircren. De or

gani<>atiegraad hij de vakheweging en 

de [)lJiitieke rartijen i<; op hct laagst 

mlJgelijkc niveau aangcland. Een poli

tickc organi<.,aticgraad van 3(J-i>, waarvan 

eentiende acticf, voldoet noch a an 

christelqke noch aan r-epuhlikeime 

ideccn over hurgcrschap. 

Wat rc<,tecrt i<> ecn burger 

uitstek in de samenlcving waarin poli

tickc afwegingen gemaakt worden. 

Andere vormen, zoals de electronische 

of de juridische, moeten op wei zeer in

gewikkeldc wijze worden opgetuigd 

om aan dit criterium te kunnen vol

docn. En tenmimte zou je kunnen zeg

gen dat die methodcn de warmte 

missen van de vonk die samenzijn en 

samen in gesprek zijn, kan doen op

spattcn. De vraag is of electroni<>che en 

juridische vormen dan nog een voertuig 

voor hrede lagen van de bevolking kun-

ncn zijn. En ik ben er niet 

voor om oude <>choenen 

Met die protesteert en proce

dccrt. En dat is niet wat de 

chri<>ten-dcmocratic zich 

hiJ de dcmocratrc als pu

hlickc gcmeenschap van 

ovcrhcid en hurgerij voor

<;tclt 

vertechnisering 

\vcg tc gooicn voor we 

nieuwe hebben. Dat bete

kent dat lactorcn die hct 

functioneren van politicke 

partijen ondermijnen die

nen te worden tegenge

gaan. lk noem een aantal 

mogelijkheden, waarvan 

sommige al in praktijk 

worden gebracht: 

van het publieke 

debat en het 

De samcnlcving '>taat de 

komcndc jarcn voor ccn 

kcuzc. 01 ziJ gaat vcrder 

op de wcg van individuali

~cring en vcrzakclijking. 

Otwcl oude of nieuwc po

wegrelativeren van 

wezenlijke 

drijfveren van 

mensen is niemand 
I. Ecn krachtigc bccindi

ging van elk politick op

treden dat naar corruptic 

gebaat. 

litiekc en maat<;chappclijkc rnstrtut1cs 

wctcn weer grotc grocpcn acticvc bur

gers tc vcrcnigcn, die bcreid zijn aan 

collcuicve al<>prakcn dec! te nemen en 

daarhij hct cigenhelang in hct Iicht tc 

plaatscn van normen die het algemecn 

hclang dicncn tc hcpalcr1. I loc hc<>llllll

jc zoclt~nig cltlt cr weer in<.;titutic-, groci

crl waarin burgers tot collecticvc afwc-

gingcn ovcrgaan "' 

l)at moct in de ccrstc rlaat<> gczicn 

wmdcn al<> ccr1 helangriJkc opdracht 

aan de politick 7:ij zal zich mocten in

zcttcn voor hcr~.,tcl van hct gczag van 

de partijcr1 01 clat mr con<>crvatiel is ol 

nict, maar dat zip1 loch de institutics hij 
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zwcemt en bestrijding van de bureau-

cratisering binncn de partijcn zclf; 

2.cen open en dcmocratischc opstclling 

van politieke partijen, vanuit hun poli

tickc ovcrtuigingen, in het contact met 

de samcnleving; 

3. duidclijkheid over de hetckcni<> 

van partrjcn als de plaats waar deelbe

langcn vanuit ecn bepaalde beschou

wing over mens, maatschappiJ en 

ovcrhcid, worden afgewogen tegen al

gcmcnc bclangcn en waardcn; 

4.het monopolie op fysick gewcld 

van de ovcrheid met kracht handhavcn 

en nict tclkcn<> een hcetje tlJcgcvcn aan 

activiteitcn die vaak, hoc goed ook he

clocld, slechts op de bchartiging van 
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ccn cnkcl bclang zijn gcricht, 

5 lohhies van -;terke bclangengroepcn 

vcrwijzcn naar de atwegingcn die bin

ncn politieke partijer1 en hun fractics 

gen1aakt \Vorden; 

6.meer duali-;me tussen volkwertegen

\Voordiging en rcgcring Iaten hccr~cn, 

opdat politieke standpuntcn openlijk 

blijken, lm van de vervolgem noodza

kelijkc compromi<;<;en, 

7.een beroep op de media om tc ccnztJ

digc nadruk op dcmomtratievc activi

tciten ten gun<,te van afzondcrlijkc 

belangcn in evenwicht te brengen met 

aandacht voor de noodzaak van men 

algcmcnc afwcgingen die partijen nla

ken, 

H.voortgaan op de recent ingc"lagcn 

weg van ccn zckcrc ontambtelijking 

van de politick, zeker in de vertegcn

\Voordigcndc organcn, en van parti_jcn. 

Een en ander zal het uiter<,te vergen 

van de politieke partijen en hun volh

vertegenwoordigers, zoals cen door ecn 

principiclc ovcrtuiging geschraagde 

ruggcgraat en goede contactuclc vuar

digheden. Maar hct zou mij vcrhazcn 

a is een hers tel van het ambt van de po

litick langs dcze lijncn niet vrocg of 

laat weer tot deelnamc van rnensen aan 

politiekc afwegingcn zal lciden. De 

populariteit van bijvnorheeld menscn

rechtenorgani<;Jtie-, wij'>t uit dat men

sen zich be'>t willen aanslurtcn. als de 

organi".atic-. waar hct on1 gaat cr n1aJ.r 

wcrkelijk toe docn. Dat lijkt miJ de ks 

die de politiekc partijen uit de huidige 

crisis mocter1 trekken. 

Appel 
lnhurgercn. FigcnliJk i-, dat nict aileen 

een opdracht die hi) nicuwc 

Ncdcrlanders in becld komt. De poli

tiekc partijen zullcn de burger moctcn 

opzoeken, maar mogcn omgckcerd ook 

van de burger vcrwachtcn dat hij of zij 

hereid is om aan afwegingcn decl tc ne

mcn. En niet aileen in de parliJcn, maar 

nok in de woningbou\VVCJTniging, in 

de school, in de vakbewcging, in hct 

overlcg met de wijkagent. De Silmenlc

ving ber·ust niet op 15 miljocn atzotl

derlijkc individucn, maar op betrokkcn 

burgers en de gemeenschappen waar zi1 

decl van uitmaken. Hct gaat crom dat 

weer aan het Iicht tc brcngen De ont

wikkelingen konwn nict over ons, maar 

wij kunnen en moetcn hen clfeuicf 

bc'invlocdcn. 
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