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De politiek heeft een milleniumprobleem. De traditionele partij-

z

vorming lijkt zijn einde te naderen. De eenentwintigste eeuw zal

N

twee hoofdstromen kennen: een economische en sociale. De eco-

w

nomische stroming wordt waarschijnlijk het meest duidelijk vertegenwoordigd door de VVD, de sociale stroming is de richting
waarvoor het CDA kiest. Een nieuw CDA dat graag met jong en
oud gaat werken aan de toekomst. Gebaseerd op christelijke waarden, werkend aan een werkelijk sociale samenleving.
cn van de opvallcnd<;tc vraag-

ling van de ccuw. De afgclupcn hon-

<;tukken van onze jaren i<> hct

dcrd Jaar hebhen de memen ccn dynJ-

E

zou

mick en ec11 ontwikkeling gekcnd, die

hct zclf nicl hchhen hcdacht.

in de gc<>chicdcni<; zondcr precedent i<;.

millenniumproblccm. Je

In onze tcchno!ogi<>ch <>teed, <>limmcre

En hct lijkt crop dat die ontwikkcling

maat<>chappij hebben we computer<> ge-

de laat<,tc twintig jaar vcrdcr i<; ver-

maakt die op het be,]i<;<;cnde moment

<>neld. lndcrdaad, met name de compu-

niet tot twce kunnen tcllcn. We hebbcn

ter hcch veel mogelijk gcmaakt, waar-

het over machine<,, die doorgaam veel

ovcr vroegcr aileen maar kon worden

mccr kunnen dan hun gehru1kcr<, zell<>

gdanla<>ecrd Die ontwikkclingen hch-

maar hc,dkn l\1aar op Oudjaar I CJ'Jl)

bcn tal van gcvolgcn ook voor de vcr-

tot twcc tcllen wa<> tc moeilqk. De ovc-

houd111gen Lu<,<;en de mcn<>en.

rigen<; toch Zll hriiJantc ontwerper<; wa-

lk wil twee <;peLlaculaire vllorhcelden

rcn mentaal in dczc ccuw hlijvcn <;tc-

gcven. De ecr<;tc i<; de communicat1c .

kcn.

.~kt een <;chotel "P hct dak van cen lc-

Communicatie en mobiliteit

ecn arm dorp in llurkina Fa<>o \ avond'

Nict aileen computcrontwcrpcr<; verge-

ziet hoc in het venT Nederland l\'brtijn

ten wclccn' vooruit lc dcnkcn. Onzc

Krabbe en Rcinout Oerlcmam op de

\Vil.,~C-

telcvi<>ie miiJoencn gulden' uitdclcn aan

men hut i<> het vandaag mogcli1k dat

hclc <..,iJnlcnlcving

l.,tJZit

voor ccn

in de ogcn van die dorpclingen loch al
[ ),t ,..,

ku

de tck..,t vent de rcdc dll' ( [).-'\.]JI'>llrek-

ell

-lrJUIC\'OOL':IltL'I

I mel IOilg..,tlcdcn

htcld

nict erg arn1c mcn'-lcn, aileen lllJJ.r onl-

De Hoop '-,l he! let

111 \wt 1\JtlollJJl

hond'>t1llht'lllll lc ,-~'lilhtcnLml

V,tk

dat toevallig hun pmtcodc "· Zllal, die
i<; I )aarvoor haddcn zc Ham van dcr

Togt bczig gczicn allcrlci producten

culturen. De wcreld wordt ccn met ba-

-

'

van ccn wclvaarhmaatschappiJ weg tc

~rhallpctJes, ,"-'\acDonalds en de mini-

gcvcn aan mcmcn die gocd lcttertjcs

p\ayhackshow. Fn. Iaten we wei wezen,

7

kunncn r·adcn. Celukkig kcnncn ze in

de modernc communicatie mogelijkhc-

m

Burkina Faso geen Nederlands. Want

dcn hchhen niet onhclangrijk bimedra-

als zc warcn blijvcn kijkcn, was de kans

gcn aan hct croderen van hct commu-

,:.

ook nog groot gcwcc'-.t dat zc daarna

nrstische

m

systcem

van

het

Sovjct-

Frits llolkcstein te zien hadden gekrc-

impcnum. Niemand kan zijn land meer

gcn, die hen vcrtcldc dat cr van de hulp

dclinitid op <,\ot doen voor de ander.

aan anne Ianden best ccn miljard gul-

Ook Saddam Hussein niet.

den at bn, om in Nederland de \a<,tcn

Een tweede <,pcctaculair voorhceld, in

tc vcrlagcn. lk zeg her allcmaal mis-

hct verlcngde van de communicatie-

schicn wat hadincrcnd.

technologie, is de ontwikkeling van de

r\ 1aar wat rk hcdocl tc zcggcn is dat

nwbiliteit. lk ben nog van de lecftijd,

hcclt gcgcvcn

en ik hcb net ra-; Abraham gezien, dar

con1n1unicJtic on'i ogcn

in de keukens van de vcrsrc buren. Fn

ik als kind met mijn nuder<, bij de gren<,

ziJ hij ons. Hct krakerigc "Hallo, Ban-

met \)uitsland of llclgie voor stcvige

gclcdcn i~

grenshomen mocst storpcn. Lr were!

vervangcn door rechtstrcckse klcuren

gecontrolend en er kwamcn <,tempe\-;

satcllicttclcvisic, ccn kwart ccuw gelc-

in paspoortcn. Dan een <,tukjc span-

clung'' von ccn halve

lTUW

den zclfs a\ van de maan. Ln telclonc-

ncnd nicmand,\and, en dan opnicuw

rcn doc jc over de hclc wcrcld met jc

gren,bomcn. met lllcn<,cn met andere

CS,\ 1-ctje op de hock var1 de straat, ol

pettcn

waar hct tocvallig zo urtkomt. Wij we-

strcngc hlikkcn die aile, zagcn. en

ten steeds mccr van elkaar Afstand is

waar<,chijn\ijk vee\ van kollic hicldcn,

en

unilormcn

en

opnicuw

gccn hclcnlnlcring lllccr 0111 grondig

want dJ.ar vrocgcn zc vaak nJ.ur. J)c wc-

kcnnis te ncmcn van clk<Jars hchbcn en

gcn wa1-cn mccqa] t\vcchaans, en al'i jc

houdcn. De trek naar hct riJke Furopa

al op vakantic ging, bled jc rclaticf in

VJn vclc, doorgaan..., ccononll<.,chc nli-

de huurt. omdat hct rcizcn zovecl tijd

granten, kon mcde daardoor ontstaan.

kosttc. Nu rcizcn onze kindcrcn zc\1-

( :ommunicatic he eft onzc we reid vcr-

standrg iu/cnilllrurl of hoc hct allcmaal

andcrd. Optimi<;tcn zicn tegcnstellin-

mag hcten lcttcrlijk de helc wereld

hct-

over. LiJ zien or hun lccltijd met hun

gcn vcrvagcn,

pc<..,<.;inli'itcn

zicn

zcllde gchcurcn met oorspronkcliJkc

cigcn ogcn n1ccr van

allcrlci IZlndcn

Op I mer Jong<;t\cdcn hicld C:DA-lijsttrekkcr Jaap de Hoop Scheller in hct
Nationaal Vakbondsmu<,cum in Am<,tcrdam ccn lczing over de pmitie van de
christen-democratic nu en rn de tockom<,L De organisatie van dczc hiJecnkom<,t wa<, in handen van de Schlemmcrgrocp, ecn grocp van Jonge CDA-er<,
die e'en kccr per maand hrjeenkomt om van gcdachten te wi<,<,c\en over de
tot'kom<;t vein een eigentijd, en herkt'nhaar C:DA. llij de I mci lczing waren
ruim
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jongc

C DA-crs en jongc men<,en met allinitcit met het CDA aan-

en
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volken:n dan WiJ vrocgcr op de plaatje<,

hccrdc tc vcrcnigcn tcgcnovcr <.;ocia\i-;t

z

in het aardrijk,kundchock

en ltheraal. Samcnwerking tu<,<,en voor-

Tu<,<,cn haakje'>, ook die 'ipcctaculair

al katholtek en prote<.tant lag toen hc-

I':
w

vcrandcrde rcismogelijkhcdcn hehhen

paald niet voor ck hand. Kuyper en zijn

hijgcdragen aan de mogelijkhcden van

katholicke evenknie Schacpman zagC'n

de arm en op deze wcreld om hct zel t tc

'ichcrp wat hone! en wat ,cheiddc. Hun

gaan halcn hij de hcvoorrcchten. lk wil

<,amcnwcrking hracht nict aileen riJkc

doarn1cc zcggcn dat hct vraag<·.tuk nict

vrucht 111 de 'ichool<,tt·ijd, maar hctc-
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tc hcnackren i'i vanuit ouderwct'>e ana-

kcnde ook de opmaat voor wat uitC'in-

ly'ie'i die tckort doen aan de verplaat-

deliik hct CJ)A i'i gcwordctl. [)C' par-

~lng~dyndnlick van vandaag. ~~ct i-; ccn

tijvorming in Nederland was ccn wc-

van de vraag<,tukken dtc te maken hch-

zeni!Jk beet van hct proce'i van verzui-

hcn met het maat'ichappclijk millcnni-

ling dat de omvormmg van Nederland

umprohlcem. We moeten mcntaal tot

onder de druk van de tcchnologi'ichC'

twcc gaan tel len, andcr'> hliJvcn we '>tc-

vooruitgang naar ccn n1odcrnc nlarkt-

ken in de ccuw die nu op zijn etnde

cconomic in '>lahielc hat1en lctddc. Hct
poldcrmodel i-, ccht wei wat I11C'C'r dan

loopt

C'cn economi'ich 'iULLC'i van de laal'itc

Traditionele partijvorming lijkt
einde te naderen

daCJg on1arn1cn, on1armcn ccn van de

In de maat'ichappiJ hedt jui-,t en met

wezcmkcnmerken van hct Nederland'ic

namC' de politick C'en millenniumpro-

vcrzuilingsfcnomecn, namclijk het ont-

hlccm. De tradinonelc partqvorming

wcrpcn en in<,tandhoudcn van ecn ruil-

li)kt zijn cindc te nadcrcn. Aan de voor-

bcur'i voor maatschappclijkc wcnsen,

avond van

de ccncntwintig-,tc ccuw

opvattingen en prioriteiten. Zo'n VIrtu-

gaat hct nog tu"C'n c!C' bekcnde groepe-

eel in<,tituut i'i een hijzondcr ko'ilhare

ticn jaar Zij die het poldermodel van-

ringen. ,\!Jar hicr en daar ztt ck 'ilcct cr

vrucht van cen 'amenleving die, clkaar<,

111.

eigenheden IT'ipecterend, in 'itaat i'> te-

~1ct bcg1n van de t\vintig...,tc ccu\v 111Jr-

gcn~tcllingcn tc vcrzocncn en al...,pra-

keerde ook hC'langrijke en wczenlijke

kcn te maken, waarhij icdn aan zip1

vnandcringcn. In de politick wa'> dat

trekkctl kan komcn en daarom gcmoti-

hijvoorbccld hct ont'>laan van de poli-

vccrd hetrokken hliJit

tickC' partijorgatw,atic'> in l"edcrland.

hebbcn

In dat model

de dt·ic helangriJk'ilc maat-

Het politiC'ke krachtcnvcld kwam zo'n

'ichappclqke hcwegingcn, de christen-

hondcrd jaar gelcdcn gcorgani'iccrd in

democratic, het liherali'imc en de <,oci-

kaart en de mdeling van toctl hcdt het

aal-democratie cen cflicicnte heurwlocr

in grotc lijncn tot vandaag volgchou-

gcvonden voor hun handel en wandel

dcn. 1\laar lukt dat ook in de komcndc

Daarom i'i het poldcrmodel wcrkelijk

ccu\v~

ccn product van de dric ...,tron1ingcn gc-

I )c JXlar'-.c

~anlcnwLTking i~ ovc-

rigcm op ztch nict vcrntcuwend. De te-

zamenlqk

gcmtclling link'i-rcchts was in Neder-

daarop cigen octrooirecht. I )e lihcraicn

land

hchhcn er wellicht de 1111n'ilc aHinitc1t

van

oudd1cr

de

tcgC'n'itclling

Ccen van

de drie heclt

tu'i<.cn confc.,.,ioncel en nict-conkssio-

mee gchad. ,l>ylaar ook ziJ hchhcn hct

nccl. I let was met name Abraham Kuy-

'ilccd'i gebruikt, en cr nauwkeung hun

per die met zijn theoric van de anti-

voordcclnlcc gcdaan. En naar mijn nlc-

thc-.c

ning hehben elk van de dric voorlopig

de

chri<.tC'n-dcmocratcn

pro-

nog lange tijd helang hij het in'>tand-

men het in de eerste helft van dcze

houden van dit unieke fenomecn.

eeuw voor mogelijk om <,chcidslijnen,

Hoc keHcrig liberali.,me en <,ociaal-de-

onzichtbaar voor huitenstaandcrs, te

mocratie zich op dit moment ook ge-

trekkcn tu<,sen de ver-;chillende bevol-

dragen tegenover de chri'>lcn-democratre.

king'>groepen

m .

Volgem die gedachte

zou de eigen identiteit nu tenminstc zo
sterk, zo niet stcrker zich hehben ont-

Verzuiling

wikkeld. Maar het tcgendeel is het gc-

De verzuiling heelt elk van de <,lromin-

val. lk zat op een katholieke lagere

gcn in '>laat gc'>leld in mecrckrc ot min-

school met allemaal katholieke jongerb,

dcrc n1atc en narJr gclang n1cn \Ven-~tc,

42, 43 per klas. Zo ging dat vroegcr.

hun dee! van de maat,chappelijke orga-

Wij werden echt actief katholiek opge-

ni;.,tllic vcrgZIJnd naar eigcn goeddun-

vocd, compleet met de kleine Catechis-

ken in te richten. i\1cn ging van de

mus. "Waartoe zijn wij op aarde/' hcr-

vooronder-;telling uit dat zodoende cen

inneren

hijna idealc omgeving en kwcekhak

genolen zich allemaal a!, de eer'>te

kon worden ontwikkcld voor vcr'>ter-

vraag uit die C:atechi'>mm. Van mijn

king en doorgilte van de eigcn identitert.

f licr kan

verzuiling'>denken

men

zien

encrzijd'>

dat

het

mijn

katholiekc

lecftijd'>-

klas gaat hijna niemand mecr naar de
kerk.

<,tabiele

De kinderen van de meeste van mijn

vooruitgang mogelijk hedt gcmaakt,

vriendjes van toen weten weinig mecr

maar andcrzijd-, heru<,tte op een conser-

van de llijbel. Hct systeem gaf achteraf

vatieve maat,chappijopvatting, name-

geen enkele garantie op de uitkomst die

lijk een die uitging van de mogehjkhcid

het heloofde te hebben. Waar ging het

van '>cheiding van geesten. Zoa!, wij

touP Wij hadden geen afweersysteem

vandaag nog ccht n1octcn \Vcnncn aan

opgehouwd lk denk dat een van de

internationale vermenging, zo hield

meest wezenlijke voorwaarden voor

"In zijn I mei-lezing wijst De Hoop Scheffer terecht op enkcle knelpunten in
de huidige samenleving. Knelpunten die liggen op het kwalitatievc vlak en
die in een tijd dat ratio en kwantiteit heilig verklaard worden, helaas op de
achtergrond zijn geraakt. De oplossingcn en de standpunten die het CDA
voor deze knelpunten aandraagt, zijn moeilijk te verklaren op basis van een
links-rechts-tegemtelling. Het CDA gaat meer uit van de tegenstelling individu-gemeenschap en van hct staat/markt-dcnken aan de ene kant en het samenleving-denken aan de andere kant. Deze 'kanteling' in het politiek/maatschappelijk denken moeten we zo snel mogelijk helder maken aan de
mensen. Dan zijn 'Nieuwe wegen, vaste waarden' en 'Samenleven doe je niet
aileen' heellogische verhalen, dan kunnen we onze standpunten naadloos inpassen in deze filosofie, dan hebben we echt een duidelijk profiel tegenover
paars en dan is de burger eindelijk af van de kreet dat aile partijen min of
meer hetzelfde den ken en zeggen."

Frank AM van den Heuvel (aanwezig bij 1 -meilezing)
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een <,tevig verankerd patroon van eigen

De politicke en maatschappelijke ont-

z

waarden en normen is het kenni-; ne-

wikkeling aan het begin van deze eeuw

men van alternatievcn. Hct is net als hij

had ecn sterk democratisch karakter.

N

hct menselijk lichaam. Ovcrmatige he-

Natuurlijk kende men sterk lciderschap,

schermi ng tcgen mogel ijke he-;metti n-

maar per<,oonlijkc inzet tot op hct

gen lcidt tot vee\ grotcre vatbaarheid.

laagste nivcau

:.;_j
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Als ik het goed zie i-, de

In Nederland is de

mee<,te weerstand nog op-

vrijheid bijna

n1et

ge"individualiseerd,

over

godsdiemt en Hijbel hehben

her

gerdormeerde

zelfhewu-,tzijn steviger gevormd dan waar dan ook.

C_~aandcwcg

gering.

banden tot prok'>Sionelc

voJiedig

van niet ophoudendc ondi-,cussie'>

huitcngc\voon

krachtig en de successen
hureaucratiseerden de ver-

kringen. De cultuur daar
derlinge

een vertrekpunt.

nisatie'>

gen wecr<,tand opbouwen.

gebouwd in gerdormcerde

\VJ'-1

Daarom warcn de orga-

\-let lichaam moet de ci-

en de verant-

organi.,aties. De inmidde],
stcrk ontwikkelde invloed
op het overheid-,be-;tuur
zorgdc er voor dar

woordelijkheid is

de

kwartjes en dubheltjc'> van

gecoJiectiviseerd.

de !eden wcrden vervangen door de -,ub-,idiestro-

Zo helangrijk a], verzui-

men van hoven. Ook wet-

ling i'> gcweest voor de
maatschappelijke <,tahiliteit, zo schade-

geving werd en wnrdt daardoor steed'>

lijk i-; het, paradoxaal genoeg dm, uit-

vakcr al-, imtrument gchruikt in plaats

eindelijk gewec<,t voor het instandhou-

van in de private -,feer bereikte maat-

den van de eigen cultuur. De verzuiling

schappelijke compromi">en. Dit were!

hceft daarom in het laatste kwart van

onlangs weer heel zichtbaar in het dis-

deze eeuw waarschijnlijk aanzienlijk

puut over decltijdarbeid, waar Crocn-

bijgedragen aan het stcrke cultuurrelati-

Linb en PvdA voor de bestuurdersweg

vi-.me in Nederland.

van de wetgeving kiczen, terwijl het
C:DA zo verschrikkelijk graag cer'>t ook
de eigcn verantwoordelijkheid van de

Vrijheid geindividualiseerd,
verantwoordelijkheid
gecollectiviseerd

samcnlcving

Het maatschappclijk organisatieproc.es

zeer minder geworden. Dat geldt voor

wil

Iaten

mce.,prcken.

De bevlogenhcid aan de top is nict zo-

in Nederland gcdurende de twinligste

Paul Ruscnmoller bij hct dceltijdwcrk

eeuw heeft nog ecn niet-bedoeld pro-

Het geldt voor zovele politici vandaag

duct opgelcverd, namelijk ecn onvol-

en gistcren in Den Haag. Maar met hct

doende persoonlijk verantwoordelijk-

zittcn in het centrum van de macht

heidshewustzijn

en

wordt ook het gehruik van veronder-

bcd~ijven. De vcrzuiling veronderstelde

stcldc machtsmiddelcn aantrekkelijker

van

burgers

dJII de

VLLllltlJCILdlllCI
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idcntiteit. De ver-,chillcnde maatschap ·

schappelijke overreding en vcrbonden-

pelijke organisatics zijn niet van hoven

hcid. Daar wring\ vandaag een heel hc-

opgclegcil n1aar hijna rdtijd van ondt'rat

lonEfijkc

opgebouwd door vele nijverc handcn

burgers in cen samenleving van verant-

en gee<, ten en geschraagd door de dub-

woordelijkheid en legt die, ondraag-

bcltjes en kwartjes van de gewone man.

haar, neer bij de overhcid. In Neder-

schoen

!-let

ontslaat

de

land i-, de vrijheid hijna vollcdig gdndividua\i-,eerd, en de vcrantwoordc\ijk-

"Mijns inziens zal cr inderdaad

heid i-, gecnllcctivi-,eerd

in de komende eeuw cen twees-

Fen intere"ant en mi"chicn onver-

tromenland ontstaan. De indc-

wacht voorhceld is hct gebruik van al-

ling sociaal tegenover econo-

cohol en drugs. Hct is een grootsc vcr-

misch,

diemte gewee<,t van met name de

VVD, dec! ik echter niet. Hoc

m

kcrkcn maar mi-,schien nog mecr van

ontoereikend

de sociaal-dcmocratic dat men ecn

rechts schema blijft ccn con-

N.

ecuw gelcdcn de arhcidcr uit de krocg

stante in de politiek Het CDA

in hct gezin hedt gehracht Vakhondcn

zal altijd ingcdeeld worden aan

en politick hebhcn daar bijzonder vee\

de rechterkant. Daarom zal in

met

CDA
ook,

tegenover
het

links-

cncrgic in gcstokcn en de rcsultatcn

het tweestromcnland de staat

van toen kunncn in verdicmtc voor de

(links) tegenovcr de ontplooiing

maatschappij nog steed-, nict hoog ge-

(rechts) komcn te staan. De ont-

nocg worden aangcslagcn. Wczenlijk

plooiingsstroming kan de nadruk

voor de aanpak wa-, het hetrekken van

leggen op vrijheid (VVD) of

icdcrcen hij het tT<;u\taat I )e vakhonds-

verantwoorde\ijkheid

man, de kerk ot de partijman zat naa<;t

Het CDA zal cbarom moeten

(CDA).

de arheickr. Op individuecl nivcau

strijden om de grootste partij

moc<,t de motivatie plaatwindcn, an-

Vijll

ders zou het resultaat cr niet ziJn.

worden." Evert Jan Slootweg

Kom daar nog ccm om. l\1ijn rcdcne-

(aanweziq hij t--meilezim})

de ontplooringsstroom te

ring volgcnd zou zo'n prohlcem tegcnwoordig via Haagse wetgcving worden

opgclost. Er komcn waar-,chuwingen

terug" zouden zi1n gcbruikt door de be-

tcgcn drinken op de f\c<,<;en jencvcr,

klimmers van de l'aa'ihcuvel, dan zou

Schicdam krijgt extra hcffingen, er

hct alcoholprob:eem van toen inder-

komt cen rcclameverbod en we kondi-

daad nooit ziJ11 opgclost.

gcn allcrlci voor-,chriften af voor slijte-

Het dcnkcn-varr-bovenaf hlijft trou-

rijen en cafes. [n aan het probleem vcr-

wens niet aileen heperkt tot de politick.

andert dus nicb. Wetgeving drcigt

Het is een brcer:' maatschappclijk ver-

daardoor steeds mccr ecn getuigender

<;chijnscl. Waar vroegcr de topmensen

karakter tc krijgcn dan hct sluitstuk tc

in het bedrijls\e,·en gegroeid warcn in

zip1 van een maatschappelijk dcbat.

het familiebedrijJ, met een stcrk sociaal

Wctgeving wordt dan ccn krachtelom

verantwoordelijkhcid<;gevoel voor 'hun'

in'>trument van hestuurders die het con-

per'ioneel, en grote aandacht voor de

tact met de individuele burger zijn

contimt'itcit, zo .:iet men overal tcgen-

kwijtgcraakt Zo trot<, als de sociaal-dc-

woordig de lcidio1g in handen gekomen
'vUil

alcoholaanpak van een eeuw geledcn,

tic ::,tc.tifL;;~cl.Oilarisscn.

Zij hebbcn

doorgaans lang niet dat gcvoel van vcr-

zo zou zij zich moctcn schamcn voor

bondcnhcid van de directeur/ onderne-

de <,\aphcid waannec men zich opstelt

rner en hcschm;wcn het kidcn van hct

ten opzichte van drugs vandaag-de-

bedrijf als een interessante, en natuur-

dag. Indicn argumenten a is "het hestaat

lijk goed betaaldc, bestuurlijkc klus.

nu ecnmaal" en "dat draai jc toch niet

Coudgerande optieregelingen passcn
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"De 1 mei-lezing van De Hoop Scheffer stimuleert het debat over de bepaling
van de christen-democratische politick aan hct begin van de eenentwintigste
eeuw. Belangrijkc vragcn na zijn lezing zijn: Is er werkclijk een tegenstelling tus-

N

sen economische en sociale politick, dus tussen sociaal-democratie en liheralisme

:..:J

enerzijds en christen-democratic anderzijds? Of is deze nicuwe antithese te vee!

..-i

ge"inspireerd door vier jaren van gc·isolecrde CDA-oppositic? Kent onzc maatschappij buiten de overheid nog groepcn die collectieve verantwoordelijkheid

w

-·

2

kunnen dragen of moet ook het CDA zich ncerleggen bij een maatschappij van
!outer individucle belangen? Deze vragen noodzaken tot debat binnen onze partij. Ledcn die volop in de maatschappij staan en die tot op heden nog geen partijfuncties vcrvullen, moeten daarbij betrokken worden. Revitalisering van het
CDA vereist onorthodoxc methodes, maar met behoud van ons elan: Nieuwe
wegen, vaste waarden, goede mensen. Onze missie zal slagen a]., christen-democratischc uitgangspunten weer kwalitatief gocd en eigentijds uitgedragen kunnen
worden-"

Henk Peter Kip (aanwezig bij 1-meilezim})

goed in die mcer alstandelijke positie.

Da<Jrom ook worstclt de Nederi<Jnd-,c

lc eigen portemoncc wordt bei<Jngrijkcr

politick met haar samcnleving. Her

dan het bcdrijf

CDA verloor bij de vorige vcrkiezingen

Evcr1Zo zict men de overheer'>ende rol

20 zetels. En de l'vdA 12. Her toen zit-

van het externe advies. Zowcl in de po-

tende kabinet ging van een twecderdc

litick als in hct bedrijfslcven is het ne-

meerdcrheid in de Tweede Kamer terug

men

naar zelfs ccn gewone mindcrheid. Dat

van

ver<Jntwoordelijkheid

cen

steeds schaarser gocd. Specialiseren en

is nog '>teeds zondcr precedent. Actuclc

<Jdvi-.eren i-, de trend, en daarheen rol-

opiniepcilingcn indiceren dot hct aantal

len ook de guldens, zoals goed is te

zwcvende kiezers nog steeds erg groot

zien in de namiddag op het go!fterrein.

is, tusscn de .'lO en 50 procent. De ver-

Ook voor hct extcrne advie-. geldt dat

kiezingscanlpagnc

de betrokkenheid bij de mensen en bij

hand nauwclijb nog iets tc maken met

de besluitvorming cen hclc andere is,

wcrkelijk contact met de cigen achter-

heelt

langzanler-

dan als men ook zclf verantwoordelijk-

ban. Het CDA is wekenlang op rei'> ge-

heid draagt voor de uitvocring AI met

wcc'>t naar dorp en stad, onvcrmoei-

al vervrcemdt het de samenleving van

ba<Jr, en krijgt het prcdibat: slcchte

besluiten die de samenlcving wei direct

campagne. Wim Kok, sterk en sociaal,

raken. Besturen wordt dan nog risico-

vcrlaat zijn Torcntje ccn enkclc kccr

lozer. En verantwoordelijkheid een vrij-

per dienstwagen om enkclc burgers hct

blijvcnder hegrip. Is het tocvallig dat

voorrecht tc gunnen van zijn aanwczig-

op ccn na aile hcwindslieden van het

heid. "De bc.,te campagne", zcggen de

zittcnde kabinct die ernstige foulen be-

ondcrzocksburcau'>. Hceft u van Wim

gingen, lluitend konden blijven zitten?

Kok de <Jfgelopen wcken vee! dicp-

Nicmand is kennelijk meer vcrantwoor-

gaande gedachten kunnen notcren over

delijk. En de burger beziet het a!, en

zijn visioencn op de samenlcving?

besluit hct daarna in zijn pet te gooien.

Hecft u hem gezien, omringd door

grote groepen

partijgenoten, di'icus-

worden bijgesteld. De verantwoordclijk-

si('rcnd over de prohlemen, <Werre-

heid moet vecl bredcr worden gedragen

dend, ge<;ticulcn:nd, motivcrend, gecn-

en gevocld. In Den Haag is er geen

gagecrdo Natuurlijk, a]<; mini'itcr-presi-

Nico die voor ons de klusje., doct, als cr

dcnt en tclcvisicpcr<,oonlijkheid bn hij

in ems maabchappelijk huis een pro-

op vee] hclangstclling rckcncn. lk las

blccm is. Democratic en vcrantwoorde-

gistcrcn dat uit pcilingcn blijkt dat een

lijkheid zijn twcc verwante begrippen.

groot aantal mcnscn de journa]i.,t Paul

Dan gaat hct dus om verantwoordclijk-

Witteman wei ccn geschiktc minister-

hcid in de meest brcde zin. Naast ver-

president zou vindcn. Hct opvolgings-

antwoordclijkhcid voor de eigen daden

prohlccm voor de l'vdA van Wim Kok

en voor de eigen omgcving is ook bre-

lijkt me gcrcgcld Maar in ccn democra-

dcrc maatschappelijkc verantwoordelijk-

tic moct politick toch icts mccr zijn dan

heid relevant. Het wil zeggen dat men

hct aardigc gczicht van vandaag7 Want

geest, cnergie, tijd en geld beschikhaar

JLiist die <;tcun is zo vluchtig, en de poli-

wcnst te 'ilellen voor gcmeenschappelijkc doe len. Die

tick moet nu ccnmaal ook welccn<; in de
regen met de menscn pratcn.
NatumliJk vraagt ccn tclcvi<;ictijdpcrk

inzet wordt ook gcvraagd van hct be-

om pcr'ioonlijkhedcn die in hun pu-

drijtslevcn. Hct gaat

hliekc

nict

optrcden

jui-,t

en

misschicn

aileen

om

de

vooral op tclcvisic gczag kunncn tonen.

jaarcijlcrs, maar ook

Dat is ccn extra ci<; die men aan politici

om de verantwoorde-

kan stcllcn, dczcr dagcn. Maar tunda-

lijkheid voor arbcid

mclllclcr is

en milieu. Ecn echtc

hct daarondcr liggcnde

Als Wim Kok straks
terugtreedt wacht
de PvdA een
geweldige reactie.

vraagstuk dat ik zojui<,t noemdc Namc-

democratische samenleving is ccn sa-

liJk de indivldua]i-,ering van de vrijhcid

menleving waarin iedereen mecdoct,

en de collcctivi-,ering van de verant-

meedcnkt en mcevoelt. Omdat hct uit-

woordelijkheicL Tclcvisiedemocratie bc-

eindclijk resultaat in icders helang is.

'>taat inderdaad als men die -,ituatie laat
voortbestaan. Het lcidt tot ecn continu
in mccrderheid zwcvcnd kiczcrscorps

T wee hoofdstromen: de
economische en de sociale

dat zich a]<; hct er op aan komt laat

Lliteraard is de vraag aan de ordc ol cr

paaicn door media-impu]<;cn die vcilig-

straks in die volgendc ceuw sowieso nog

lwid en continuitcit hclovcn. Zoals de

plaats is voor de traditionele partijen.

paarsc coalitic nu doet na vier jaar zo-

Als we zo doorgaan heeft <;traks gecn

mcrcconomic. Aileen DA6 valt wat uit

cnkcle politieke partij nog rcdcn van he-

de hoot. 1\ kvrouw Sorgdragcr hcdt eer-

staan, en wordt de zoon ol dochtcr van

gi-,tcrcn nog ccn..., ondcrqrccpt waaron1.

Paul Witteman inderdaad minister-presi-

Maar ook voor l'vdA en VVI) komt cr

dent. Op grond van kijkcijfers

weer ccns ccn cconomisch najaar. Mis-

C:DA wil zo'n bcstcl niet De nedcrlaag

Het

schlcn al sncl. ln dan zwceft hct clecto-

hij de vorigc verkiezingcn heeft ons

raat weer even hard wcg, als dat hct is

over vee] onderwerpen aan hct denkcn

komcn aanwaaicn. Ook die partijen

gczet. De democratische legitimatic had

hchhcn op den duur hclang biJ ccn stc-

daarhij nict de minstc aandacht. Mocten

vigcr wortcling. Daarom dicncn de vcr-

wij zneken naar eigcn Wittemannetjcs7

houdingcn binncn de 'iamcnleving tc

01 willen wij naar ccn fundamcntecl an-
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dcre benadering) Wij hehben gekozen

waar<;chijnlijk hct mccst duidclijk vcrtc-

voor die laat<.te weg. In onze analy-;e

genwoordigd door de VVD, met wat

I'>

het aantal en -;oort van de -;tromingen in

pilarse <,Jtellictje<; in hct kiclzog De -;o-

Nederland vcrandcrd.

twintig'>le

cialc stroming is de richting waarvoor

eeuw hegon met dric hoofd<;tromen, de

hct CDA kie<;t. Fconomi<;chc <;oliditeit

eencntwintig-;te ccuw kent er nog twee.

en een groterc aandKht voor individu-

Dezc eeuw wa<> hct tijdpcrk vJn hct -;o-

ele di-;cipline kunncn cnigc tijd gemcen-

ciali-,mc, her libcrali-;mc en vooral de

schappcliJke punten vJn aandocht z1jn,

chri-;ten-democrJtic. Daarbij warcn '>0-

lllililr de richting van denken i-; toch ge-

ciJlismc en liberalismc gecnt op econo-

heel ver-;chillcnd. Het ded<Jill von hih

Uc

mi-,chc anJiy-;es, en wils de christen-de-

Bolke<;tcin voor het huidigc program

mocratic duidclijk gcpJrcntecrd ililn de

viln het C:DA i<; in dit vcrbond indica-

chri<;tclijke kerken. De volgcnde ceuw

tid. De l'vdA komt in dcze Jnilly<>c niet

Vilngt Jan met twec h<lotd-;tromen: cen

Jiln de orde. Nude hi<,tori-;che twccde-

economische en een -;ociale. In de cconomische -;troming zal de wet van de
morkt ecn beiJngriJk gcgcven zijn. De
welvoart in Nederland kan worden bereikt door de zeilen maximJJI te zctten
nililr

de

internationale

economische

wind. Her vrJagt binnemlond-; om geodcndheid en discipline om die mJximale stand telkens tc bcreiken en Jan te
houdcn. Hct accent ligt op individucle
ontplooiing en persoonlijkc verantwoordclijkheid. In de -;ociJic stroming wordt
welzijn nodrukkelijk ge-;tcld naast cconomi-;che soliditeit. Re-,pcct voor her
mcnsel iJk Ieven viln vroeg tot laat is het
vertrekpunt. Samenlevcn doc je nict aileen, i'> doilr het motto. Het accent ligt
don ook op saJmhorighcid. Ook hier
gcldt discipline. maar don mecr op
grond van morelc wao··den l'erc.oonlijkc
en maJtschilppelijke verilntwoordelijkheid spelen in dit 111ililt<;chi1ppijheeld
cen grote rol. In termcn viln rechts-links
volgen de twce hoofd-;tromingen cnigszJn<; de k!J<;<>ieke indeling: zoal-; vroegcr
tu<;<,en conk<;<;ionccl en niet-confcc.sioneel. De rccht<.-linbindeling viln later,
Wilorbij de vcrhoudn1~ -;tJJt-privailt ot
inkomensverdeling de criteria wJren, is
nu Jl achtcrhaold, zo toont de tegenwoordige opstelling Villl de l'vdA ililn
De economische stro111ing straks wordt

"Volgens de fracticvoorzitter zill
de rechts-links indcling, waarbij
de inkomensverhoudingcn ccntraal stonden, op den duur verdwijnen. In de volgende ecuw
zal er namelijk ecn ncvenstroom
ont<;taan, waarbij welzijn

na-

drukkcl ijk wordt gesteld naast
economische

soliditeit.

Het

CDA zou in dezc 'sociale' stroming

toonaangevend

worden.

Als vanzelf zal dezc twcedeling,
geldgcricht versus sociaal voelcnd, echter niet ontstaan. Zowel de libcralcn al<> de -;ociaaldcmocraten

zullcn

namclijk

hlijven vasthouden aan een indeling, waarhij zij zichzelf kunnen
positioncren. Dit geeft houvast.
Het CDA zal de komende periodc de links-rechts terminologicen moetcn ont<;tijgcn. Hct
feit dat ons program nict te
plaatscn was in bovcngcnoemde
termen hceft de partij deze verkiczingen namelijk wellicht opgcbrokcn."
Nicolien Kok (aanwezig bij 1-meile-

zing)
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"Zoals ]aap de Hoop Scheffer aangecft lijkt het erop dat de traditionele linksrechts tcgenstelling in de Ncdcrlandse politick wordt vervangen door ccn
tweedeling waarbij aan de cne kant het individu, materialismc en kwantiteit
centraal staan en aan de andere kant samenleven, immateriele waarden en kwaliteit. Het CDA hccft op dezc nicuwe as duidelijk positie gekozcn. De uitdaging waar het CDA de komende jaren voor staat is om dczc nieuwe positie op
een eigcntijdse manier in te vullen. llit onderzoek hlijkt dat vee! jonge men-

,:.
r:.
N

sen, ook nict-traditionek CDA-kiezcrs, het op vee! punten ccns zijn met de
inhoud van hct CDA-vcrkiezingsprogramma. Jaap de Hoop Scheffer mcrkt terecht op dat een groot aantal van deze mensen zich echter niet aangesprokcn
voclcn door hct CD A. Tcrmcn als gezinsbcleid en waarden en nonnen worden
nog vaak geassocieerd met cen terugkeer naar de jaren vijftig. De uitdaging
voor hct CDA is om ook deze kiezers te herciken met een modern maar toch
cigen geluid dat aansluit op de uitgangspunten van het CDA. Hierbij gaat hct
zekcr niet aileen om de verpakking, maar ook om de inhoudelijke hoodschap.
Enerzijds ligt hier een grote kans. Anderzijds is het ook een noodzaak indicn
hct CDA ook in de toekomst cen bn~dc partij wil zijn voor aile lagen en leeftijden van de hevolking."
Joost Verheijen (voorzitter Sc!Jlemmerqroep)

lll1g arheid-kapitaal aan relcvantie hcelt

vandaag hier hch gchouden over dt' be-

ingchocl, en de inkomcnwcrdcling hin-

trokkenhcid van ondcrop verondcrstelt

nen de samcnlcving van vcelmcer lacto-

ecn politieke cultuur die in aanzicnlijke

r·cn athankclijk is gcwordcn dan van de

mate nt~linnaal is, vvaarn1ce n1enscn zich

vraag waar Je wicg stond, lijkt de he-

nog gocd kunncn idcntiliceren.

staansgrond van de l'vdA aan stcvighcid
lc vcrliezcn. Daar komt hiJ dat onder
Wim Kok de l'vdA gcen enkele poging

De jongere generatie en het
issue-den ken

hcclt ondcrnomcn in helcid ol in gc-

Over de drempel van de eencntwintig-

dachtenvorming hij tc dragen aan het

stc eeuw zal ook een andere generatic

zockcn van antwoordcn op de wczen-

hct stuur geleidelijk gaan overncmcn.

lijkc vragcn van vandaag en n1orgcn. l_)c

Zijn zij nog hctrokken op de huidigc

l'vdA hedt zrch hckeerd tot hct prag-

politieke cultuurc 1\lct name de jongcre

matismc. Het driJtzand van de kijkcij-

genera tie, zeg maar 40-. is eigcnlijk al

tcrs-popularitcit komt in zicht. Als Wim

nict mcer ingcgrocid in de traditionelc

Kok straks terugtrecdt wacht de l'vdA

partijverhoudingen in ons land. Nict-

ccn gcwcldigc rcLictic.

tcmin zijn dcze jonge manncr1 en vrou-

Fn Europac Worclt ook de Nederlandsc

wen

politick loch niet dec! van een groter

<;tellend 1\laar mede omdat de partijen

wei

dcgclijk

politick

belang-

gehcl'l~ Dat zal zekcr hct geval zijn

hen vee I mindcr ccn -;amenhangcnde vi-

r\laar voorlopig zal her noodzakclijk

'>ic hebben gehodcn. zijn zij cr aan

grocicndc Furopa, en daarhinncn ook

gcwend vraagstukken telkcns op hun ci-

de 1\lont'lairc Llnie. cen huis zijn met

gen mcrite<, te hczien. Dit issue-dcnken

vccl woningen. _luist de analyse die ik

is niet vanzcllsprekend en blijvend.
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Onverminderd geldt dat verreweg de

Een nieuw CDA

z

meeste politieke en maatschappelijke

We staan aan de vooravond van de ver-

vraagstukken heel vee! raakvlakken heb-

kiczingen voor de Tweede Kamer. l'vlis-
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ben met andere ondcrwerpen. Juist het

schien leidt het volgende kabinet ons de

formuleren van idealen kan een moge-

volgende ceuw in. Mel Paars-11 zou ik

lijkheid geven voor meer samcnhan-

daar ovcrigens geen ties wijn op willen

gende oplossingen. Zolang de Haagse

zettcn. Kok en llolkestein verkopen el-

politick in zichzelf blijft gekcerd, kreu-

kaar vandaag nog wei a!-, twec-eenheid,

ncnd onder de massievc berg problcmcn

maar echte licfde lees ik nict meer in de

en zockcnd naar macro-op\o<,<,ingen,

ogen. Het CDA is in dezc campagne

zondcr de samenlcving daar zell op aan

vooral op zock gegaan naar zijn kiczer<,.

tc spreken, zolang zullen idealcn niet

lk denk dat onze karavaan de mccstc ki-

worden gevoed en hlijh issur-denkcn re-

lometcrs hedt algclegd. WiJ hchben

gel. llovendicn, als men men<,en niet be-

vee\ enthousia<,me ontmoet. Wat de uit-

trckt bij be.,\uilvormingsprocc<,<,en heb-

slag ook zal zijn volgende week wocm-

ben zij aileen hct eigcn belang als

dag, het CDA heeh ecn zeer gemoli-

maatstaf voor hct rcsultaal. Hel zoeken

veerde achtcrban, waar wij trot<, op zijn.

naar en het <,amen vorm gcven aan

Mel hen samen willen wij werkcn aan

idealen i'> hct middel om ook de nicu-

een samenleving die het waard is om in

wcre generaties cnthousiast te betrckken

te Ieven. Waar men tijd hecft om vrien-

bij de ook voor hun zo bclangrijke poli-

delijk vour elkaar te zijn en aandacht tc

tieke afwegingen en hesluilen. Hct valt

geven, of het om jong, middelbaar ol

mij trouwen<, op dat de jongcre genera-

oud gaal. Waar veiligheid vooral voort-

tic een bepaald encrgiek engagement

koml uit respect en niet aileen vanwcge

vertoont, en op het punt van hijvoor-

de agent om de hoek (die er trouwcns

hccld waarden en normen niet aileen

wei moet komcn). Fen <,amenleving die

vcrwant is, maar ook uitgesproken en

niet cynisch is, en die idealen durlt tc

gedccideerd. Verwant zeg ik, want uit

hebbcn en durft uit te dragen lk sprak

onderzock bleek onlangs dal vee! men-

in mijn inleiding van cen millennium-

sen van die generalie waarden en nor-

problcem. !\let name in de politick moe-

men aangavcn die, zonder dat zij dit

ten wij onder ogcn zien dat cr nog heel

wislen, heel dicht uitkomen b11 hct

wat sleutclwerk nodig is, voordat wiJ

CUA. Toch is het CDA in die omgeving

klaar zip1 om de drcmpel over tc gaan.

verrc van populair. Hct CDA wordt ge-

Het CUA is de algelopen jaren intensicl

makkelijk vercenzclvigd met oudcrwets,

bezig gewcest met ondcrzoek en orien-

voorhij en hcvoogding. Hct i'> een uit-

tatie. Wij kiezcn voor een nieuw C:DA,

daging met deze gencratie samen hct

dat graag met jong en oud gaat werkcn

CDA om te vormcn tot de <,ociale parliJ

aan de tockomst. Cebascerd op chri'>tC-

van de volgcnde eeuw. lliteraard blijlt

Iijkc waarden, wcrkcnd aan ecn wcrkc-

hct CDA daarbiJ uitgaan van ziJn chris-

lijk socialc -,amenleving. Hct C:UA kan

telijkc principcs. Wij zijn zeer hereid, ja

tot twee tcllcn. Nu de computers nog.

ze!f., verlangend om ons aan te passen
aan de nieuwe tijd 1\laar de hood.,chap

i\1r. JC .!e Hoof' Scheffer i1

van naastcnlieldc u1t het christendom i'>

lijstll·ckkrr c>J frilcliwoOJZillcr

Pilll

J,ci C[)/\

nog steeds nict ovcrlroffen door ecn betere.
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