
Het liberalisme en het socialisme hebben in het Iicht van de histo

rische ontwikkelingen aan actuele betekenis ingeboet. De christen

democratie, met een niet-plaats- of tijdgebonden inspiratiebron, is 

daarentegen springlevend. Zij is vanuit die bran goed in staat 

moeilijke beleidskeuzes te verdedigen. 

B 
IJ deze wd 1k U en met U aile 

I eden van het CDA van ha1 te 

geluk wemen met het twaalf en 

een hall p11g bestaan van de 

partij Een periode waar met voldoc

ning or teruggczien kan worden. 

Voldoening over de talrijkc vaak levcn

digc interne discussies, de velc, inten

sicf bij partij-activiteiten 

hetrokken lcdcn en over 

een ononderbroken rege

ringsdeelnamc. 

Vnldoening over hct be

rcikte is echtcr 1cts anders 

dan voldaanhcid. Daarom 

maak ik van de gclcgen

heid gebruik om, naast 

hct aanhieden van mijn 

gelukwensen. ecn aantal 

zakcn die naar mijn oor

deel voor de tockomst 

hun neersbg gekregcn in het nieuwe 

Program van Uitgangspunten Dit 

blijkt, tot mijn tevredcnheid, onder 

meer uit hct feit dat het emancipatiebc

leid dat in het oudc Program van 

Uitgangspuntcn nog slechts vcrmel

ding vond in de toelichting, thans in ar

tikel 69 ccn volwaardige plaats hccft 

gekregen. Daarbij vree<,dc 

ik cen ogenblik dat het 

C:DA ecn bns voor open 

doel voorbij zou Iaten 

gaan door bij de vermel

ding van de voor de com

binatie van betaald en 

nnbetaald werk nnodza-

kelijk gcachte ruime 

Mr. i\1/U. Soutendijk-
van belang zijn onder Uw 

aandacht tc hrengcn. 
Prlll Appeldoom 

voorzieningen wei ouder

schapsvcrlof, calamitei

tenverlof, kinderhijslag en 

herin tredcrs- facil i tci ten te 

noemen, maar kindcrop

vang nict. lk erken dat 

Hct zal gcen tocval zijn dat in dit jubi-

lcum-Jaar ccn nieuw Program van 

Uitgangspuntcn tot stand komt. lr is 

immer<; in de afgclopen jarcn onvonr

'>tclbaar vcel gebcurd Dczc ontwikke

lingen hcbbcn met bchoud van de 

basisgcdachten ervan, onmiskcnbaar 
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kinderopvang afwijkt van de andere gc

nocmde voorzieningen doch ik acht 

hct welhaasl even onmisbaar voor een 

verantwoordc combinatie van betaald 

en onbetaald wcrk, lerwijl in de opzct 

en linanciering terdege rekening kan 

worden gehouden met de door hct 



CDA terecht zo hoog geachte eigen 

verantwoordelijkhcid voor de opvoe

ding van kindcren. Het Congres amen

dcerde gelukkig op dit wezenlijke punt, 

waardoor nu ook hct CDA zich distan

tieert van de wat 'elitaire' invulling van 

cmancipatie, die onder andere gcen 

rccht doet aan de talrijke onvolledigc 

gezinnen in onze huidige samcnleving. 

Herbezinning 
Fr i'> zoals ik a\ aangaf, in de afgclopen 

twaalf en cen half jaar vee\ gcbeurd, zo

wel nationaal als internationaal. Wie 

had zich bijvoorbeeld in 1980 de zo 

volledige ineenstorting van de totalitai

re regimes in Oost-Europa kunnen 

voorstcllen en de onvoorstclbare gevol

gcn daarvan in het voormalige 

]oegoslavie en sommige ex-Sovjet repu

blieken. Deze veranderingen hebben 

verstrckkende consequenties zowel op 

het binnenlandse alsop het buitenland-

Het Evangelie als 
inspiratiebron is als 

boodschap en 
belofte nog 

springlevend. 

se politiekc vlak. 

Voor vee\ politiekc '>tromin

gen hebben de ontwikkelin

gen van de laatste jaren 

geleid tot een soms panieke

rigc herbezinning op de ei

gen grondslag, omdat deze 

geen passende antwoorden 

bood en biedt op de ontwikkelingen in 

de wereld en in eigen land. Het duide

\ijkstc geldt dit natuurlijk voor het 

communisme, maar toch ook, zie bij

voorbeeld Frankrijk, voor het socialis-

me. 

De ontwikkelingen in de achter ons lig

gende periode hebben aangetoond dat 

maatschappij-visies en daarop geba

seerde politieke uitgangspunten plaats

cn tijdgehonden zijn en daardoor toch 

een betrckkelijke waarde blijken te 

hehben. 

Juist hierin ondcr'>cheidt zich de chris

ten-democratie van aile andere politie-

ke stromingen en organisaties. Voor het 

CDA en nadrukkelijk ook voor mijzclf 

geldt een niet-plaats- of tijdgebonden 

inspiratiebron: hct Evangelic zoals dat 

middcls de Hijhel aan ons bckend is gc

worden. Dcze inspiratiebron heeft aile 

politieke en maatschappeliJke ontwik

kelingen gedurcndc de algelopen 2000 

jaar doorstaan en overleefd en is als 

boodschap en belofte nog '>pringle

vend. 

Opdracht 
Het christen-zijn i'> het cement dat ons 

als CDA-politici en lcdcn bindt 

De kernhegrippen gerechtigheid, ge

spreide verantwoordelijkheid, solidari

tcit en rentmee'>terschap in'>pireren tot 

het onvermoeibaar opkomen voor de 

zwabten in onze samenlcving. Zonder 

pretentic van volledigheid denk ik 

daarbij bijvoorbeeld aan beginnend en 

eindigend Ieven, de jongeren, de van 

huis en haard verdrevenen, de slacht

offers van misdrijven, de gchandicap

ten en de oudercn. 

Leidend beginsel bij het vinden van de 

antwoorden op de vragcn waar dit ons 

als christen-democraten voor stclt, 

moet zijn de opdracht tot gcrechtig

heid. Ieder rechtvaardig geven wat hem 

of haar toekomt. Daaronder versta ik 

niet ieder altijd geven waar hij of zij om 

vraagt. Voldoen aan dit uitgangspunt 

kan zclfs inhoudcn dat hardc maatrcge

len moercn worden genomen. 

Fen ruimhartig vluchtelingcnbeleid is 

bijvoorheeld een onmiskenbare plicht 

van naastcnliefdc maar heeft wei als 

harde kcerzijdc dat diegcnen die gecn 

vluchteling ziJil niet kunnen worden 

toegelaten. 

Omgekeerd zijn strenge straiten als 

sluitstuk van een effectief belcid ter be

striJding van de criminaliteit gcrecht-
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vaardigd maar dczc moctcn wei, waar 

mogeliJk, samengaan met eerlijke kan

sen op terugkecr in de samenlcving na 

het uitzitten van de <,traf. De samenle

ving mag nict de opvatting 'eens een 

did altijd een did' als begimel hante-

rcn. 

Sobcrhcid, -;om-; wellicht zelfs inleve

ren door allen up het terrein van inko

mens en -,uciale zekerheid ten behoeve 

van mecr wcrkgclcgenheid, kan vanuit 

het uitgangspunt 'opkomcr1 voor de 

zwakkcren' dan ook zeer gerechtvaar

digd zijn 

Keuzes 
r'det hetrekking tot het op uitgangspun

ten gecnte politickc handelen, consta

tecr ik met tevredenheid dat het CDA 

kecr op kccr heelt durven te kiezen 

voor vaak impopulaire maar noodzakc

ltJkc maatrcgclcn lk vind het cen <;tcrke 

kant van C:DA-politrci dat zij voor dezc 

keuze'> ook durven uitkomen en bcreid 

zijn ze overal en tegenover iedercen in 

hct land te verdedigcn Ecn dcrgcliJke, 

naar mijn oordccl karakteri'>tickc, chris

tcn-democratische in'>telling, <,preekt 

mij aan en inspireert mij. lk koester dat 

dan ook al-, een groot democratisch 

goed 

Het landsbelang, om aller hclang im

mcr'>, i'> niet gediend met de weg van 

de min'>tc weerstand evenmin als dat 

gediend wordt door besli'>'ingen die 

genomen worden vanuit de afstancle

litkhcid van een ivoren toren. 

Het zal duicleliJk zijn dat ik vine! dat de 

li[sttrckkcr, de politick Ieider, a!., pri111us 
11llcr {iilrcs met gevoel en verstand juist 

dezc opgave moet vervullcn. Daarnaast 

moet hi[ natuurlijk ook kiezers, lcden 

van de partij, lcden van de fractie en !e
den van een naar ik hoop en verwacht 

onder zijn Ieiding te vormen kabinet, 
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weten te inspireren. lk zie deze eigen

'>chappen overigens hij de beoogcl-lijst

trekkcr duidelijk aanwczig. 

Jongeren 
Voor de toekomst ligt mijns inzicns een 

niet te onclerschatten opgave op het 

tcrrein van het jeugdbeleid. Dejonge

ren van vandaag zullen de maatschappij 

van morgen mee mocten dragcn. 

llij een niet onbelangrijke groep van 

jongercn manifesteren zich echter in 

meerdere dan wei mindere mate pro

blcmen. Varicrencl van tamelijk on

schulclige puherteit'>problemen, tot 

identiteit<,problemen als gcvolg hij

voorhcclcl van cultuurvcrschillcn naar 

ernstige vormen van geweldcladige 

jeugclcriminaliteit Hicrmcc wordt nict 

aileen de veiligheicl van de huidige sa

menlcving gcweld aangedaan maar dit 

heeft onmiskenbaar ook gevolgen voor 

de toekomst 

Her<, tel van bc-,cf van norrncn en waar

clen is JUist hier van eminentc beteke

ni-, Dit hecft de mecste kam van slagen 

indien het ontwikkelen van norm- en 

waarclenhcscf wordt ingebecl in de vor-

Herstel van hesej van nonnen en waardn1 is tJcm emiJJenle 
hetekmis. 1 foro ANI'' 
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ming van het individuelc (jeugdige) in

dividu. Het betrcft hier primair de taak 

van ouders maar niet van hen aileen. 

Onmi,kenbaar van be lang is hierbij het 

onderwijs 

Het is daarom van het grootste belang 

dat ouder<, hun kindcrcn kunnen blijvcn 

toevertrouwcn aan scholcn die in opzct 

en uitwcrking hiervan aansluiten bij de 

eigen opvattingen. Hct bijzonder on

derwijs client daarom zonder enige res

trictie zijn grondwettelijke plaat<. te 

kunnen behouden. 

Maar ik kan en wil niet heen om de rol 

die de overheid en andere opvoeder<, 

dan de m1ders hierbij hebbcn te vervul

len. 

Vele jongeren misscn een gezin waarin 

ze kunnen opgroeien. Vele jongeren 

zijn daarom a! niet meer bereikbaar via 

gczin of school. Sommigcn zijn mede 

daardoor soms al op het heilloze pad 

der criminaliteit beland. Ze kornen te

recht in de jeugdhulpverlening, de 

jcugdbeschcrrning, in Haltprojecten, in 

taakstrafprojccten, in Dag Trainings

centra of zelfs in de jeugdgevangenis 

De rol die de jeugdhulpverlening en de 

jeugdhescherming hierbij kunncn en 

rnoeten spelcn is van evident belang. 

Juist hier gaat het irnmers om jongeren 

in problemen, niet in de laatste plaats 

vanwege hun gebrekkig ontwikkelde 

normen- en waardenpatroon. 

Het gaat hierbij ook om jongeren die 

om tal van redcnen niet mcer in een ge

zin kunnen functioneren en vaak daar

door <,cholings- en arbeid.,kansen 

hebben gernist Zij zijn niet gediend 

met een waardevrije opvangperiode in 

de jeugdhulpverlening of de jeugdge

vangenis. Deze periode client een posi

tieve schakel te vormen naar toe

komstig functioneren in onze samenle

ving. 

Naar miJn rnening worden de mogelijk-

heden en het belang van deze belcid<,

ondcrdelen onder<;chat. 

Samenhang 
Het bcleid wordt gekenmerkt door te 

weinig samenhang en doelgerichtheid 

Normen- en waardenoverdracht, <;cho

ling en jeugdhulpverlcning, werk en in

komen, uitkeringen en studiefinan

cicring, criminaliteitsbestrijding en pre

ventie zijn steekwoorden die allemaal 

ergem als een element in het jeugdhe

lcid, verdeeld als het is over verschil

lcnde dcpartementen, naar voren 

komen. Hicrdoor onthrcckt de noodza

kelijke integrale belcidsvisie en de daar

op geba,eerde gecoordineerde aanpak 

Voor <,ornmigen en dat zijn de zwak

<,ten, is die versnipperdheid fataal. Zij 

bliJven tu<,<,en wal en <,chip terecht ko

men waardoor het heleid uiteindelijk 

taalt 

lk beschouw het als een belangrijke op

dracht voor de komende regeerperiode 

die noodzakelijke samenhang tot stand 

te brengen. 

1\lr i\1.HJSoute11dijk- 1!<111 Afl/Jeldoom 

( 19H) is lid PrlJl de C/)1\-Tweede 

Kr~merfmctJe e11 hekleedt e11kele he~tuur/ijke 
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