
Het opkomen tegen allerlei vormen van geweld hoort het waar

merk te zijn van het politiek handelen van het CDA. Geweld moet 

plaats maken voor recht, om bescherming te bieden aan wie zwak 

en kwetsbaar zijn. 

H 
et verzoek, een bnet te 

schrqvcn over de basiS 

onentat1cs van onze chns

tcn democrat1schc 

politieke bewcging, zit mij dwars, en 

toch wil ik hct niet onbeantwoord Ia

ten. lk heb er al bij verschillende gele

genheden over geschreven en 

gcsprokcn, en weinig dingcn vind ik zo 

vervelend als mijzclf herhalen. En toch 

heb ik hct gevoel dat de redactie gelijk 

hceft, als zij nu weer aandacht vraagt 

voor onze basisorientaties. 

Want dat is war de 

Ncdcrlandse politick wei 

het allcrmeest nodig hecft: 

oricntatie. Een gevoel van 

mismoedighcid hangt over 

ons land, wanneer we erbij 

stilstaan hoc dringend de 

maatschappclijkc proble

men zijn teruglopendc 

werkgelegenhcid, een zich 

verdicpcnde kloof tussen 

matcriclc welvaart en ideclc 
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armoedc, onveiligheid, be

schadiging van het milieu, internationa

le instabiliteit - en hoc weinig vi'>ie er is 

om daaraan het hoofd te bieden. Fen 

partij die volstaat met welluidende 

commentaren van de strekking dat het 

niet gocd gaat, maar die zeldcn zegt, 

hoc hct dan wei zou moctcn, heeft val

gens pcilingcn het meestc succcs van 

aile politieke partijcn. Onzc christen

democratische partij staat er dan verge

lijkenderwijs nict slecht voor, maar hct 

kon bctcr, en ook wij moctcn onzc cen

trale plaats in hct Ncderlandse politiekc 

bcstel als hct ware dag in dag uit vcr

dicnen. Dat docn we niet met aanpas

sing aan hct type reactics van onze 

clcctorale concurrenten, maar aileen 

door uit de eigen kracht van onzc visic 

op mens en samenlcving te putten. Die 

visie is gcvormd door de Bijbcl en ge

voed door de morele inspiratie van de 

christelijk-socialc leer Wanneer de po

litiek niet mccr weet voort te brengcn 

dan technische antwoorden - meer we

gcn, grotere scholcngemeenschappen, 

bctcrc controle - zal de burger steeds 

mccr de neiging krijgen, de politick aan 

anderen over te Iaten en verder zijn 

best doen, om er zo goed mogelijk van 

af te komen. Nederland is niet de enige 

democratic waar de politick er bij de 

burgers slecht vanaf komt. Voor mij ligt 

een recente aflevcring van de kerkelijke 

documcntatie "Een-twee-een" waarin 

ccn document van de Fransc bisschop

pen is gcpubliceerd Zij sporen de 

Franse christenen aan, actief dee! te ne

mcn aan het politieke Ieven. lk citeer 
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cen paar van hun ovcrwcgingen. 'Te 

vaak wordt cr <,rnalcnd gc5prokcn over 

de politick en de politieke instellingen. 

De historisch bcpaalde gerneenschap 

hedt zich gcorganisecrd in de staat; de 

staat brengt het zelfhewustzijn van de 

gemecmchJp tot uitdrukking en geeft 

aan met welke middelcn die gerncen

schap zich als gemeenschJp in stand 

wil houden. Maar cr zijn interne ver

dceldheden in de staJt. De basis VJn de 

politieke gerneemchap i5 het elkaar we

derzijd5 crkennen a\., burger<, die hun 

gcschillcn lang<, de weg van her recht 

en niet van het geweld willen regelcn. 

1-let is de taak van de <;taJt het altijd 

aanwczige gcweld tusscn individuen en 

groepen door recht te vcrvangen." 

Ceweld rnoet plaats rnaken voor recht. 

Die opdracht klinkt honderden rnalcn 

in de l:lijbel. Het is cen grondrnotief in 

het bock p,Jirncn, "Het recht gaat voor 

de Hecr uit, het cffent voor hem de 

weg" (85 141 

Tcgcn gewcld op te kurnen muet waar-

merk zijn voor ons politieke handclcn. 

Geweld rnanifesteert zich in de crirni

naliteit. Dezc is meer dan een cijfer uit 

de statistieken en een bcdrag aan scha

dc door inbraak, fraude en diefstal. 

Criminaliteit tast mensen - de slacht

offers - aan, duet afbreuk aan hun ver

trouwcn in de samenleving. Wie 

slachtuffer i'> geworden van een inbraak 

in de eigen woning voelt zich er niet 

meer op dezelfde manier als voorheen 

thuis en geborgen. Het meernaken van 

een uverval up ecn winkcl of bank, unt

neernt vee! slachtoffcrs de rnoed, daar 

verdcr te werken. 

Ceweld is er ook in ander opzicht Het 

ongchinderd uitbuiten van de natuur is 

leitelijk geweld tegcn de generaties die 

na uns komen, zij zullen rnachteloos 

staan tegenover de verwocstingen van 

de natuur, van bos en water, die hct 

voorgeslacht hccft aangericht. 

Over Europa is vee! gesproken in ter

rnen die ver van de mensen staan. ook 

wanncer het ging om een "Europa dicht 

Alles Zillkt ill het 11iet hij het mensonterellde geweld dat zich dagelijks ill het voormalige 
focgoslauii:' voltrckt Foto ANP 
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bij de burgers": cohesie, structuurfonds, den. En de proef op de som van de in-

subsidiariteit, transparantie. Dat alles ternationalc samenwerking is niet de 

zinkt echtcr in het nict bij het menson- dollarkoers, maar het voor een interna-

terende geweld dat we levensecht via tionaal tribunaal brengen van de man-

de media in ons voormalige vakantic- nen die tot etnische zuivering en 

land Joegoslavie zich zien ----------- systematische verkrach-

vo I trekken, terwijl 

Europese bemiddelaars en 

vredesconferenties a! an

derhalf jaar af en aan rei-

Tegen geweld 
opkomen moet 
waarmerk zijn 

ting van 13osnische vrou

wen opdracht hebben 

gegevcn. 

zen. 

voor ons politiek 
handel en. 

Onze orientatie moet er 

een zijn, die de politick uit 

het isolement van de achMet zorg neem ik waar 

hoe soms ook in eigen kring, gering

schattend over het recht wordt gespro

ken als dat wat we "formeel" in acht 

moeten nemen, lastige formaliteiten en 

procedures. lk weet dat juristen het er 

soms naar gemaakt hebben dat er zo 

over rccht wordt gesproken. Van for

malistische lctterknechterij wordt nie

mand beter. Het recht is in beweging -

de titel van het belcidsplan waarmee ik 

deze kabinetsperiode ben begonnen -

en moet dat ook zijn. Het recht moet 

vcrweer bieden aan slachtoffers; hct 

moet gchandhaafd worden, met vaste 

hand, waar zware en georganiseerde 

misdaad onze samenlevingsstructuren 

bedreigt; ook met nieuwe middelen zo

als afluisterbevoegdheden, het ontne

men van criminele winsten, 

werkstraffen. Ook de ondernemer die 

illegalcn exploiteert of zijn chemisch 

afvallaat "verdwijnen" moet de handha

ving van het recht ondervinden. Het 

recht is er ook om bescherming te hie

den aan wie zwak en kwetsbaar zijn. 

Daarom was er reden voor wetswijzi

ging ter bestraffing van wie mensen 

kwetst of vernedert omdat ze 'anders' 

zijn Van zelfgenoegzame bestuurdcrs 

die het niet kunnen hebben als een 

rechter de rcchtmatigheid van hun be

slissingen beoordeelt, zijn wij niet ge

diend; wei van zo'n inrichting van die 

toetsing dat er doorgewerkt kan wor-

terdochtig gevolgde 'beroepspolitici' 

haalt. Recht doen is een zaak van de 

gehele, veelvormige gemecnschap; nict 

een kat- en muis-spel van handhavers 

tegen 'slimmc' burgers. 

Ook hier vonden de Fransc bisschop

pen een passend woord: 'De politiek is 

een van de gebicden waarop de mens 

zijn roeping beleeft. Door te ijveren 

voor de wederzijdse erkenning van de 

mensen, voor gerechtigheid en vrede, 

werkt hij mee met Cods plan voor deze 

wereld' 

A1r. E.i\11-1. Hirsch Ilal/in ( 1950) IS minister 

uan _/ustitlc 
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