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e vcrlcld!l1g om moo1e bc

loltes tc doen 111 de hoop 

daa1 mec verklez1ngen tc 

w1nnen vc1zandt 111 hct 

Iicht van algcmeen Europecs sccpti

c!Smc over het problccmoplossend 

vcrmogcn van de politick. llij het 

schrijvcn van hct ontwerp-verkiezings

programma van het CDA was dat ccn 

klein voordcel. In de vcle dilemma's 

waarvoor de programcommissic stond, 

wa<, de kcuze voor reali-,me en ecn 

"harde" toonzetting nog cen van de 

gcmakkclijk<;tc. Zeker, met ccn <,om

here hoodschap worden op zich niet 

gcmakkelijk verkiczingen gcwonnen, 

maar sircnenzangcn zoudcn hcden ten 

dage wei een<, cen fatale afloop voor 

de produccntcn crvan zeit tot gcvolg 

kunncn hchhcn 

Daarom kie<,l dit ontwerp-program 

voor nul-groei in de rijbuitgavcn; voor 

vcrdcrc reductic van hct overheid.,

tekort tot 2 proccnl; en dit allcs nict tc 

hcrcikcn via lastcnvcrhogingcn. 

lntcgcndecl, mochten er mcevallers 

ziJil, dan worden die ccr<,t aangewend 

voor lastcnvcrlichting of verdere reduc

tic van hct ovcrhcid.,tekort. Daarmce 

wctcn we waar we aan toe zijn. Hct is 

cen hard verhaal, maar dat is wat ons 

land nu nodig hccft. lJe kiczers hebbcn 

rccht om die kcuzc van hct C[)A tc 

kcnncn. 

i\taar hoczcer in de grotc puhlicitcit dit 

a<,pcct de aandacht trckt, toch is de 
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bepalcnde lijn van het programma ccn 

andere. De centrale vraag, waarvoor de 

programcommissic gestaan hccft, is hoc 

de wczcnlijk nicuwe situatie, waar 

politick en samenlcving in de komende 

jarcn mee te maken krijgcn, te vertalcn 

in duidelijkc antwoordcn. Hoe die uit

dagingen tc vatten in ccn programma, 

dat voorbcrcidt op de ccncntwintigstc 

eeuw, die aan het eindc van de komen

dc parlementaire periodc nog maar 

twec )Jar van om vcrwijdcrd is. 

Afsluiting van een tijdperk 
Het afsluiten van het na-oorlogse tijd

pcrk is gccn afwijzing van belcid en 

voorzieningcn, die in de afgclopen 

halve ceuw tot <,tand zijn gekomcn. 

lntegcndccl: passcnd is, mel ccn kundig 

waarncmer als Calbraith als getuigc, de 

erkenning, dat de na-oorlogse agenda 

van herstcl, opbouw van de wclvaarts

staat en uitbouw van de vcrzorgings

staat, in Nederland tot cen samcnlcving 

heeft gclcid, die door velen als exem

plarisch wordt beschouwd. Maar vee! 

van de nu vigercnde maatrcgelen zijn 

tocgesnedcn op intusscn achterhaalde 

omstandighedcn: Zicktes van enkele 

dagcn brengcn niet onmiddellijk mccr 

hct levcnsonderhoud van ecn heel 

gezin in gevaar. De AOW wordt steeds 

minder de enigc oudedagsvoorziening. 

Het op enig moment niet over eigen 

inkomstcn beschikkcn, leidt bij velen 

niet Ianger tot ccn vanzclfsprekend 

bcroep op de bijstand Een cigen 

hijdrage aan medicijncn gaat niel per se 
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ten ko,te van het eer<,te levensonder

houd. Kortum: niet de voorzieningen 

waren slecht. maJr de omstandigheden, 

die ze opriepen, zijn zich <,terk aan het 

wijzigen. Fn zo zijn die voorzieningen 

gaan leiden tot overbelasting van de 

-;taat en vooral tot non-activering. 

De structurele onevenwichtigheid 

tussen uitgaven en inkom-;ten van de 

ovcrheid is het tweede kenmerk van de 

periode die wordt afgesloten, De 

onontkoombaarheid van duidelijke 

kcuzen werd rcccntelijk 

zijn, lastenverlichting aan de andere, 

zijn tezamen het tweede punt op die 

agenda van afsluiting van het na

oorlogse tijdperk 

Het derdc punt betrcft ook een hcrij

king, maar nu niet in financicle zin. In 

de na-oorlogse reriode zijn hesluitvor

mingsprocessen ontwikkeld, die uitgin

gen van een opdracht tot bredc 

consultaties en een streven naar con

sensus. J\1aar intussen veranderden 

maatscharpeli)ke opvattingen en traden 

er andere belangencoalitics op. De 

n1aat van de ~an1cnlcving 
onderstrcept door de stu

die van het Weten

schappclijk lnstituut voor 

het CDA getiteld "De 

komende kabinetsperiode" 

van een studiecommi'i'iie 

onder voorzitterschap van 

dr ) Zijlstra Subsidies 

voor zaken als openbaar 

vcrvocr, huisvesting, <;oci

aal-culturelc voorzienin

gen zijn ooit in het Ieven 

Het naoorlogse 
veranderde van het dorrs

niveau tot de positic van 

Nederland in het Furopese 

en internationale overleg. 

De zorg voor consultatic 

en het -;treven naar con

'>emus hoeven niet op de 

vuilnishoop. Het ontwcrp

program kie-;t zccJ- nadruk

kelijk voo1· behoud van die 

doelstellingen Maar wei 

meubilair was niet 

slecht, maar er is 

een ander tapijt 

komen te liggen in 

het huis van de 

jaren negentig 

gcmepen om burgers, die anders duide

lijk gemarginaliseerd zouden worden, 

participatie in de samenleving te garan

deren. Of ze dienden ertoe om duidelij

ke correcties op de marktwerking toe te 

passcn .• ~laar intussen is, wat bedocld 

wa'> als uitzondering. vcclal een massale 

aanspraak geworden, zonder dat we 

toch kunnen sprcken van een evenre

dige verpaupering van de Nederlandse 

hevolking 

De grcnzen van hct tiscale instrument 

aan de andere kant zijn voldoende 

bckcnd. Het blijkt juist bij de laagste 

inkomcns remmend te werken voor de 

mogelijkheden voor arbeidsparticipatie 

De bcperkte, doelgerichte en selecticve 

toepassing van sub-;idies aan de ene 

kant, en. als de uitgaven in evenwicht 

zijn de wijze van besluit

vornling, de aanscherping van con1pc-

tenties, de verkorting van lijnen en 

aanpassingen van de hestuurlijke maat 

op de nieuwe reaiiteiten. inclu-;icf een 

competentieverandering van de mini'>

ter-president aan de orde. Het na-oor

logse meuhilair was niet slecht, maar er 

i-; een ander tapijt komen te liggen in 

het huis van de jaren ncgentig en daar 

pa'i'ien nogal wat stukken niet meer hiJ. 

Het eigenlijke debat 
De programcommi'>'ie heelt zich nict 

willen beperken tot deze alsluitings- en 

aanpassing-;agenda aileen. Politick in de 

jaren negentig, zeker christen-demo

cratischc politick, kan niet heen om de 

aardverschuiving in de samenlcving, d1e 

in hct nieu\vc Progran1 van llitgang-;

punten als een derde hi-;torische fase 
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gewaardeerd wordt voor de chri<,ten

democratie. Daarin ziJn wei de prin

upe~ van gi-.;tcrcn, n1aar nict n1ccr de 
antwoorden adequaat. Her wegvallen 

van de dominantc na-oorlogsc uitda

gmg, die van het communisme, hceft 

gecn triomtantaiisme opgeroepen, noch 

minder hct einde van hct ideoiogische 

debat. Het ontbreken van een contra

punt werpt de tiiosoot, de politicus. de 

kcrklcider en de investeerder tcrug op 

de vraag: "Wat voor samenlcving willen 

wij dan wei'" 

Wellicht bn aileen "The EcollOIIIil( 

zich de ovcrdrijving vcroorloven om 

de Westerse samcnlcving ten tijde van 

de Koude Ooriog te vergeiijken met 

een ged1scipiinecrd kiooster e11 de rich

tingioosheid van nadien met de bande

ioosheid van een bordeel. Her gaat om 

drie zaken: Ten eerste die richtingioos

heid, hct vervai van consensus. Ten 

tweede is er her voorgcvoei, dat cr iet'> 

aan de hand is met de grondsiagen van 

onze -,amenieving, dar de dragende 

waardcn niet mccr vanzeilsprekend 

zijn Ln ten derde het gcgeven. dat 

de burger 

doormaakt, 

cen veranderi ng'>proces 

dat wordt gevangen in 

woorden als cmancipatie, individualisc

ring en -,cculari~cring. 

De We'>tersc democraticcn zijn zekcr 

niet kiaar met de verwerking van deze 

gehcci nieuwe situatie. De schiJnhare 

afwezigheid van <,cherpc directc 

externc hedreigingen draagt mede bij 

tot de omarming van wat ik op een re

cent sympo<,ium over de toekomst van 

de poiitieke partijen "de caktaria

democratie" genocmd heb: een zeer 

vcranderiijk kiezersgcdrag, voorai 

bc'invlocd door de pcr<,ooniijkhcid van 

de hoodschappcr, niet de totale bood

'>chap, laat staan de samcnhang tusscn 

hct politicke programma en de 
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uitgangspunten. Aan de andere kant 

proheren in een aantal Ianden politieke 

partijen zich grondig te vernieuwen, 

wederom niet zozeer omdat de oude 

antwoorden lout waren, maar omdat 

onze samenlcving na de waterscheiding 

van 19S') nieuwe antwoorden vraagt. 

Het nieuwe Program van Uitgangs

punten is zo'n poging tot vernieuwing 

van de christen-dcmocratie. 

Grondslag en programma 
Het ontwerp-verkiezingsprogramma 

probeert hierop voort tc houwen. Het 

zou gegeven de versheid nog van de 

nieuwe probiematiek en uitdagingen, 

pretentieus zijn om le bewercn, dat het 

nieuwe programma de antwoorden ge

vonden heeft, maar er is wei een syste

matiek gevoigd, die vcrder reikt dan de 

op<,omming van een aantai wenseiijk

heden en wenseiijkheidjes. Lr is in ieder 

gevai getracht de drieslag te respecte

ren, die ook aan her Program van 

Uitgangspunten ten grondsiag lag: 

de inspiratie: 

de vertaiing daarvan in een chri<,ten

democratische maatschappijopvat-

ting; 

de agendering daarvan in bcpaalde 

prioriteiten. 

Natuurlijk moet er in aile concrete 

keuzes en voorgestelde maatregelcn 

een relatie zijn met de grondslag In hct 

ontwcrp klinkt dan ook duidelijk door, 

dat de oproep van de Heilige Schrift 

vertaald zal moeten worden in die sterk 

gewijzigde maatschappelijke en cultu

rele context. Dar moet lciden tot 

cultuurkritiek, tot het bescf, dat ecn 

aantal tot nu toe bepalende kenmerken 

van de Westerse bcschaving onder druk 

dreigen te komcn: de gee'>telijkc pluri

tormiteit, de afwijzing van verheerlij

king van gewcld, het respect voor 
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weerlom Ieven, de integritcit van de 

menselijke persoon, de verdcdigingsbe

reidheid van een samcnleving tegen in

terne en cxtcrne dwang. Zie daarvoor 

onder andere het boeiende boek 

'Trefpunt Europa" van de Frame kardi

naal Lustiger 

Dat kan gccn restauratie zijn. Nieuwe 

ontwikkelingen terzakc van normen en 

waarden, als emancipatie en individu

alisering, zijn een gcgevenheid, soms 

een nieuwe kam, altijd ccn uitdaging. 

Door heel het ontwerp-program hccn 

loop! de constatcring, dat de politiek 

machteloos is, als de dragende waarden 

van onze beschaving geen wcrkelijk

heid blijven bij de burgers, van welke 

acbtergrond ook. Het programma 

vraagt op herhaalde plaatsen aandacht 

voor de noodzaak van behoud en ovcr

dracht van normen en waarden, tu"en 

burgers ondcrling en in de relatie tot 

volgcnde generatics. 

De samenleving 
in een nieuwe eeuw 
De christen-democratische maatschap

pijopvatting bcvat geen hlauwdrukken, 

Het is een hard ver-
maar Ievert wei ijkpunten 

voor wat wei en wat niet een 

kiezingsprogramma 

geworden, omdat zij 

geen concessies 

heeft willen doen 

aan de prioriteiten 

voor werk, veilig-

heid en milieu. 

verantwoordelijkc en recht

vaardige samenlcving is. De 

opdracht om in nieuwc om

standigheden de kwaliteit 

van de samenlcving in stand 

te houden richt zich op 

- de problematiek van de 

vcrvagende en overlappende 

verantwoordclijkheden tus

sen overheid, burgers, maat

schappelijke organisaties; 

-de tendensen tot versplinte

ring van onze maatschappij, tot margi

nalisering en uitstoot van grote 

groepen; 

de conccntratie op de bchocftcn van 

hicr en nu ten kostc van ginds en 

later. 

In het meervoudig gecmancipeerdc en 

gcindividualiseerdc Nederland van de 

komende jaren is ecn herverkaveling en 

nicuwe markcring van verantwoorde

lijkhedcn nodig, tcr ontlasting van cen 

ovcrbeladen staat, tot mobilisering van 

de krachtcn van de samenlcving, tot 

ontplooiing van de menselijke pcrsoon. 

Tezelfdertijd kunnen we de ogen niet 

sluiten voor ernstige desintegratiever

schijnselen binnen de samcnleving en 

ook voor de emancipatiebehoeften van 

nieuwe achterblijvcnde groepcn. Vclen, 

dikwijls groepsgewijs, kunnen of willen 

zich niet mecr identificeren met onze 

maatschappij Anderen hebbcn grote 

moeitc om zich een cigen en herken

bare plaats te verwcrvcn. Te denken 

valt daarbij aan mcnscn, die buiten hct 

arbeidsproces zijn geraakt, aan de 

velcn, die er nooit in lijken te slagen er 

dee! aan tc krijgen Soms gaat het om 

groepen allochtonen, soms ook om ou

deren. die zich beroofd voclcn van een 

veilige en herkenbare omgeving en 

contacten met nabijstaanden. Maar 

soms gaat het ook om groepen, die er

voor kiezen buiten de samenleving te 

blijven, in profiteurschap en niet zeldcn 

in criminele exploitatie ervan. 

Dat is niet aileen een zorg voor de 

politick, maar vraagt een inspanning 

van heel de samenleving. Hcrstelde 

verantwoordelijkheid, herstel van de 

samcnhang in de samenleving zullen 

hard nodig zijn voor die derde opgave: 

de mobilisatie van onze samcnlcving 

voor de opgaven van de volgendc 

ecuw. Heel West-Europa voclt al aan 

den lijve dat werkloosheid en econo

mische teruggang mcer is dan een 

conjunctureel gegeven, maar allcs te 
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makcn heeft met de zich zccr snel 

wi)Zigcnde verschuivingen in pro

duktiecaracircir en economische ver

houdingcn in wereld. Het simpelc 

bchoud van welvaarr en werk wordr 

cen enorme orgave, die aileen uitge

vocrd bn worden door een gigantische 

herstructurcring en toenhting op de 

gewijzigdc omstandighcden. Kunnen 

en willen wij groei van consumptie 

bcrerken ten gunste van investcringen 

voor de rockomst! Zetten wij daarvoor 

voldocnde besparingcn en andere 

linancicle bronncn in, en onttrckken 

wiJ ons daarmec aan de verlcidingen 

van die pcnsioentrekkcrs- en gasboor

dersstaatJ Ooit drogen de pcnsioenen 

er1 gasbronnen or, maar dat tijdstir ligt 

wei over de horizon van de komcnde 

verkiezingen heen. 

Dat is mecr dan een zuiver economisch 

gcgeven: hoe stimulercn wij voldoende 

toekomstgcrichtheid in onze samen

lcving om nu de inspanningen op te 

brengen, waardoor volgende genera ties 

ook ecn kans krijgcn op welvaart en 

zclfontplooiing. Ook dar is een kwesrie 

van normcn en waarden, hct bereik van 

de politick overstijgend Daarom vraagt 

hct on twerp-program een mandaat van 

kiczer<, voor dat toekomstgerichte be

lcid. Bezuinigingcn zijn er nicr omwille 

van het bczuinigen, maar omdat het 

geld voor andere zaken nodig is, voor 

de toekomst. 

lnvestcrcn in de toekomst, invesreren in 

lccfbaarheid van de samenleving is 

nauw verwevcn met het beset, dat de 

huidigc wijze van consumptie en pro

duktie, de huidige manier van vervuilen 

en van uitputten die een zware hypo

theek lcgt op de toekomst. Onze toe

komst, maar ook de toekomstkansen 

van hen, die nog aan welvaart moeten 

beginnen. 
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Dat heeft consequenties voor de per

soonlijke lee!stijl, het heeft consequen

ties op een bijzonder rerrein, dat volop 

in het programma belicht wordt: de 

noodzaak van herwaardering van 

onderwijs en opvoeding. In zijn nieuwe 

bock "Prep11ri111) for the Twenty Frrst 

Century" wijst rrof Paul Kennedy op de 

kracht van de joodse traditie, het in

standhoudcn van kennis-, traditie- en 

waardenoverdracht binnen het gezin. 

lk zou verder durven gaan, en zeggen, 

dat de lineaire bcnadering, het denken 

in gencraties, en het impliciet of exrli

cict het handelcn van het nu in het 

teken stcllen van het welzijn van de 

mensen na ons, terug moet komen in 

onzc cultuur. Dat vraagr om priorireit 

voor opvoeding, kennisoverdracht, 

waardentoerusting in het afzonderlijke 

gezin, maar ook in maatschappclijke 

herwaardering van de plaats van het 

onderwij<, en de ondcrwijsgevendcn. 

[en mens srerft enkel aan her hier en 

nu, zegr de Kompaslirurgie Het hier en 

nu in het Iicht durvcn stellcn van het 

straks en ginds, dat is eigenlijk de kern 

van het nieuwe verkiezingsprogramma. 

Ook ginds. Voor en na kiest het pro

gramma voor de stelling, dat "de roe

komst van ons land in Eurora ligt". 

Ccen van de grotc uirdagingen, is nog 

begrensbaar tot het nationale niveau, 

maar zij vercisen een aanpak op 

Eurorees niveau, terwijl ook die aanpak 

futicl en niet verantwoord is, als die 

niet geplaarst wordt in een wercldwijd 

perspecrief. Het eerste programma na 

de val van de Muur kiest bovendien 

consequent en systemarisch voor de 

echtc maatschap van de beidc Europa's. 

Werk, veiligheid, milieu 
Een vcrkiezingsprogramma kan nict 

orhouden bij cen visie Ofl de samenle

ving, maar moer concrete actiepunten 
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bieden. De ki ezer heeft rech t om te we

ten , waar het CDA in de komende pe

riode op in zet. H et progra mma doet 

ee n duide lijk voorstel: we rk , ve ili gheid 

e n mili eu. De agend a is consiste nt met 

het voorgaan de. Zonder knopen doo r 

te hakken , en wel op korte te rm ij n , ter

zake van "de afsl uitingsproblemat iek", 

de overbesteding, het verouderd z ijn 

va n een aantal voorz ienin gen en de 

halfslachtigheid en traaghe id va n de 

besluitvorming kan o nze same nl ev ing 

alleen maar ve rva l va n werkgelege nheid 

ve rwachten , toename va n de o nve ilig

he id , verder ve rteren va n het mili eu. En 

va n de andere kant: een samen levi ng 

die te vee l va n de overheid en te wein ig 

va n zichzelf ve rwach t, die ve rsplin tert 

en mensen uitstoot, die de schaarse 

middelen voor het heden en ni et voor 

de toekomst in zet, kan eve nmin ver

wachten, dat de basis verzeke rd wordt 

voor welvaa rt , voor rech t, o rde e n vrij

heid , en voor blij ve nde lee fba arheid. 

De prog ramco mmi ss ie heeft gepoogd 

overal de inslag duidelijk te maken va n 

deze doelstellingen. In deze z in is het 

ee n "hard" programma geworde n, om 

dat zij geen concessies heeft w illen 

doen aan deze prioriteiten voor werk, 

ve ilighei d en milieu. 

D e drie kernproj ecte n va n het C DA 

staan niet los va n e lkaar. We lvaart kan 

niet verzekerd wo rden ten koste va n 

he t milieu, maar goede milieuzorg kan 

ook werk en welvaart oplevere n; ve ilig 

he id, rechtszekerheid, o rde zijn on mi s

bare voorwaarden voor welvaart . En 

all ee n een duidelijke in zet voor eco no

mi sche groe i ve rsc haft de midde len 

voor milieuherste l e n o p mil ieubehoud 

gerichte technologische verni euwing. 

Werk , zegt het verk iez ingsprogramma, 

is ook onbetaa ld werk , vrij willig hei d is 

een o nmi sbare voo rwaa rde voor een 

ve ran twoorde lijke en menswaa rdi ge 

sa menl ev ing. Ve ili ghe id en vrijh e id 

beteke nen ook bescherming tege n de 

op leggin g va n éé n bepaald waa rden 

patroon en ruim te voor pluriformite it 

en identite it; en leefbaarhe id , heelhe id 

va n de Schepping, beteke nt ook een 

geeste lijk leefklimaa t, waari n ieder tot 

o ntp loo iing kan komen volgens op

drach t en roeping, waa rin ook he t 

zwakke kan gedijen. 

Maar er is meer: H et voorliggende ont

werp -p rogram is ni et alleen hard va n

wege de financ ië le paragrafe n, het 

wi ll e n doorhakken va n knopen terzake 

va n de slepe nde kwesties in onze poli

tiek en de absolute keuze voor de kern

projecten . H et programma is ee n 

poging om het ce ntra le di lemma, waar

voor all e Westerse democratieën staa n, 

scherp te ste ll en. All een maatrege len, 

di e rekening gaa n houden met de 

belan ge n va n komende generat ies, en 

va n de meerderheid va n een wereldbe

vo lking , die we nodig hebben voor de 

op loss ing va n onze problemen , all ee n 

die maatrege len zijn effect ief om de 

hum an ite it van onze sa menlevi ng en de 

Schepp ing zé lf te verzekeren. 

Maar dat betekent, dat de ki ezers va n 

hi er en nu moete n stem men , ook ten 

gunste va n de stem lozen, di e van gi nds 

en straks. Kan de democratie die wisse l 

aa n, een wisse l op in z icht, op toe

komstgerichtheid , op afz ien van direct 

eigenbelang. Het o ntwerp-verkiezings

programma vraagt va n de partij en 

straks van de kiezer "ee n mandaat voor 

vera ntwoordelijkhe id", dat is "wat ech t 

telt" en minder mag na de rece nte 

wate rsche iding in o nze geschiedeni s 

niet gevraagd worden. 
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