
De relatie tussen de burger en de politiek staat onder grote druk. 

De burger vertrouwt de politicus niet meer. Oat vertrouwen kan 

worden teruggewonnen wanneer partijen en politici Iaten zien dat 

ze ergens in geloven. Een opdracht voor het CDA. 

M 
ij is gevraagd in een 

brief aan u in te gaan op 

een groot aantal vragen. 

In de beantwoording zal 

ik een zekere vrijheid nemen door niet 

aile vragen de revue te Iaten passeren 

en tevens de volgorde te wijzigen. Als 

eerste zal ik ingaan op de vraag naar de, 

in mijn ogen, grote vragen voor de ko

mende regeerperiode; de bcantwoor· 

ding van de ovcrige vragen zal hieruit 

voortvloeien. 

De grote vragen 
In de komende regeerperiode zullen 

zich een groot aantal problcmen voor

doen die om ecn reactie vragen. Te 

denken valt aan het vreemdelingen

vraagstuk in samcnhang met ontwikke

lingssamenwerking, de niet aflatende 

milieuproblcmatiek, het volbrengen 

van de stelselwijziging volksgezond

heid, medisch-ethische vraagstukken, 

de internationalisering van de samenle

ving, de individualisering. Echter dezc 

en al die andere 'grote vragen' zijn naar 

mijn mening in principe oploshaar door 

de juiste keuzes te maken en de daad 

hij het woord te voegen. Het zijn pro

hlemen naar memelijke maat. Ze zijn 

allen in principe op te lossen. De grote 

vraag is volgens mij dan ook aan wclke 

voorwaarden voldaan moet zijn om het 

problcemoplossend vermogen van sa

menlcving en politick toereikend te Ia

ten zijn. En met prohleemoplossend 

hedoel ik, zodanig aanpakken dat het 

probleem niet mccr hestaat. lk bedoel 

niet het verschuiven van problemen, in 

de tijd of naar andere bctrokkenen. 

Welke die voorwaarden precies zijn is 

niet eenvoudig. Een aantal is we! op te 

noemen. Er moeten keuzes gcmaakt 

worden en die keuzes moeten gedeeld 

worden door de meerderhcid van de 

bevolking om ze uit te kunnen voeren. 

Voor het maken van kcuzes kiezen de 

burgers volksvertegen-

woordigers, die zij vcrvol

gens na een bepaalde 

periode heoordelen. Dit 

hele proces vergt weder

zijds vertrouwcn. En daar

aan schort het mijns 

inziens. Zwart/wit gezegd, 

de politiek vertrouwt de 

burgers nict, maar be

schouwt ze als calculerend 

en slechts uit op eigen ge

win. De burgers vertrou

wen de politici nict. Ze 
IY1r. FT de Jonge 

hcrkcnnen ze nict als hun vertcgen

woordigers, verdenken hen ervan 

slechts uit te zijn op eigen belang en 
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haken af 

Ueze vertrouwcnscrisis wcrkt verlam

mend op het problecmoplossend ver

Inogcn van de san1cnlcving, erger nog, 

tast de wortels van de samenleving aan. 

De ovcrhcid, regering, volksvertegcn

woordiging, zijn toch in<;tituten van de 

samcnlcving. Wanncer die als tegen

stander heschouwd worden kun je jc af

vragcn wat die samenleving in de 

bcleving van de burger nog inhoudt. 

Naar mijn idee i'> er een situatie ge

groeid waarin burgers en politick. sa

men bezig vorm tc geven aan de 

samenleving, nict mccr in staal zijn het 

beste in elkaar hoven halcn, een beroep 

te doen op de bctere ik. Noch de bur

ger noch de politicus hccft schuld, 

maar de manicr waarop zij op elkaar rc

ageren. Een negatieve spiraal, waarvan 

het begin niet duidclijk is maar waarin 

hct ene negatieve gevolg hct andere 

negatieve gevolg oproept. 

De politici 
l'olitici bekijken vol argwaan de maat-

'>taven waarnaar zij, na afloop van hun 

zittingspcriodc door de kiezers hcoor

decld worden. De kiezer is calcule

rcnd, matcrialistisch, ik-gericht en hecft 

gecn normen en waardcn mccr, zo 

meent de politiCLI'> De tijd van idealen 

is voorbij, het gaat de burger om de 

vraag of de concrete daden conform 

zijn wensen zijn. llij gebrek aan brcder 

kader of basisideologie wordt een lange 

termijnbelcid qceds moeilijker De 

vraagstukken worden verpakt in zoda

nig f11()(.'ilijke en tcchnische verhalen 

dat geen mens meer begriJpt waar hct 

in wczcn over gaat, welke morelc kcu

zcs er gcmaakt moeten worden. Uit 

kiezerscnquetes wordt afgclcid welkc 

thema's bij de komende verkiezingen 

een hootdrol moeten spclen. De alge

mene helangcnbchartiging, toch de 

cnige opdracht die politici (of in elk 

geval Tweedc Kamcrlcdcn) hebben 

krachtens de Crondwct, staat onder 

druk. Steeds vaker is er sprake van 'deci
sio11 !Jy deci!Jels', wie hard '>chreeuwt of 

vee! economischc macht heeft, wordt 

De weruingskracht uan het CDA is dat er ueel gewetensuolle en moedige mensen 
in actief zl}n. L/olo /1,,, 1/ot.ltrk 
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gehoord. 

Hct \Vcgglijdcndc vertrouwcn gaat gc

paard met het niet Ianger (herlkennen 

van de burger De hedendaagse politick 

wordt voornamelijk hevolkt door amb

tenaren zonder duidelijke achterban ca

su quo hevolkingsgroep waarvan de 

drijlvercn en idcecn hekend zijn 

l'olitici vcrantwoordcn zich nict Ianger 

tegenovcr hun achterhan, maar regen

over de politieke partij waaruit zij 

voortkomen en aan wic ze hun positie 

te danken hehhcn. Aileen onder aan de 

lijst wordt nog gevoeld dat hct de kie

zer-, zijn die hepalcn door wie ze verte

genwoordigd willen worden, zij 

bepalcn ol nummer 45 een zetcl krijgt. 

En de partijhesturen van de partijcn 

vinden dezc situatie wei comfortabel. 

De burger 
De burger zc\1 is inmiddels het spoor 

allang hi)'>ter Door de veelheid van in

lormatie, de grootschalighcid en de 

vertechnisering van vraag'>tukken voeiL 

hq zich verloren. Door de ontzuiling 

en ontideologisering hoort hij niet 

meer hij een eigen groep met de daarhij 

horende ideecn en meningen. De 'na

tuurlijke gidsen' ztjn wcggevallen 

Politici met hun ad hoc standpunten 

vormen, op een enkeling na, geen nieu

we impirerende gidsen. 

De internationalisering van prohlemen 

schept een nietig en machteloos ge

voel. Overal is cr ellende, armoede, cri

minaliteit. Als eenling ben je maar zo'n 

klein radertje in het geheel. Zoals het 

C:DJA-grondslagrapport het zegt: 'Kan 

ik er wat aan doen' is van een vraag een 

antwoord geworden. 

Men richt zich tot de zogenaamdc one

issuehewegingen: Creenpeace, Amne'>

ty, t'vlilieuddensie. Fen hapklare hrok, 

geen moeilijke belangenalweging en 

concrete tegen- en medestander'>. 
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Maar vaker lcidt het inderdaad tot cy

nisme. lk kan cr toch niets aan docn, 

dus laat ik maar zorgen dat ik het in elk 

geval goed heh. In mijn ogen is het ma

terialisme en consumentisme van te

genwoordig niet vee\ anders dan een 

vorm van moedeloosheid en machtc

looshcid. 

Deelnamc aan ccn politickc partij 

wordt klaarblijkclijk niet mcer gezien 

als een middel om jc machtelooshcid 

op te heften. Op zich ook begrijpclijk, 

gezien de machteloosheid die de poli

tick zeit ten toon spreidt ( bijvoorbeeld 

het milieuheleid ol de studicfinancic

ring) 

Ook de (doorgeschoten) individualise

ring zie ik meer als een gevolg dan als 

ecn oorzaak. Het gevolg van 

het verlies van het gevoel dat 

je dee] uitmaakt van een 

grocp, van een samenleving. 

lndividualiscring is prima als 

het betekent dat ieder mens 

'telt', ook los van het socialc 

verband waarin hij/zij lecft. 

Er is sprake van 
een negatieve 
wisselwerking 

tussen politiek en 
samenleving. 

Het wordt gevaarlijk als het betekcnt 

dat de sociale verbanden er niet meer 

toe doen. Want het gevolg is onherroe

pelijk eenzaamheid, zoals vee! menscn 

nu a\ ondervinden. 

Met het vooralgaande heb ik gctracht 

aan te geven dater in mijn ogen sprake 

is van een negatieve wi.,.,elwerking tus

sen politick en samenlcving, gevoed 

door het niet vertrouwen van elkaars 

motievcn. Een negatieve spiraal die uit

eindelijk leidt tot een 'ieder voor zich 

en niemand voor ons allen' -maatschap

pij. Waarin datgene en diegene die 

kwet.,baar is de to! betaalt. 

De 'oplossing' 
De oplossing heb ik niet voorhanden. 

Wei denk ik dat de spiraal, zoals boven 



beschreven, doorbroken kan en moet 

worden. Door het geloof van de burger 

in de samenleving terug te brengen en 

het vertrouwen dat het zin heeft samen 

te werken aan een betere maatschappij. 

De politiek, en wat mij betrcft her 

CDA, moet hierin het voortouw ne

men. Het vertrouwen van de burger 

moet teruggewonnen worden. Dit kan 

aileen door duidelijk te maken waar

voor je staat als partij, door je uitgangs

punten telkens weer uit te leggen, door 

vraagstukken in dat brede kader te pas

sen, door een consistent belcid en her

kenbare (dus niet anonieme) politici. 

En bovenal, door te Iaten zien dat je als 

partij nog ergens in gelooft Dat Je ge

looft in een hetere, rechtvaardiger sa

menleving, dat je gelooft dat het zin 

heeft om uitgangspunten 

De wervingskracht van het 
CDA 
De wervingskracht van her C:DA is in 

mijn ogen dater vee! gewetenwolle en 

moedige mensen in actief zijn. l\1ensen 

die gelovcn dar zc in hun Ieven een op

dracht hebben. De opdracht om te 

werken aan het tot stand hrengen van 

de hijhelse gerechrigheid Die de moed 

hehben om in deze tijd zich opnieuw te 

buigen over hct Program van 

Uitgangspunren en als gevolg daarvan 

komen met de boodschap dat de tijd 

van grote verhalen niet voorbij is. 

De grootstc bcdrciging voor het C:DA 

is dat dit Program vervolgens als een 

mooie preek voor de zondag be

schouwd wordt en in de Ia van het be

stuurdcrsbureau gestopt wordt. Waarna 

over gegaan wordt tot de 

als solidariteit en rent

meesterschap tc vcrdedi

gen en inhoud tc gevcn. 

Oat je in de mensen zelf 

gelooft, hen vertrouwt en 

dus een beroep doet op de 

Het CDA moet het orde van de dag. 

voortouw nemen 
om het vertrouwen 

van de burger te 
herwinnen. 

De grootste bedreiging 

voor het C:DA is ook dat 

het tevecl ccn regecrders

partij, een partij van tech

eigen verantwoordelijkhcid van cen ic

dcr om mee te houwen aan de samenle-

ving. 

Ja, denkt een doorgewinterde CDA'er 

dan, maar het land moct wei bestuurd 

worden. Dat is waar, maar dat kan toch 

heel goed vanuit een duidelijke ideolo

gic, sterker nog dat moet vanuit een be

paalde ideologic. Want het is vreemd 

als een partij die meent de meest juiste 

visie op de maatschappij te hehhen niet 

wil regeren. Het is net zo raar als een 

regerende partij het niet belangrijk 

vindt om <;teeds te strcven naar je ideale 

wereld. Te werken vanuit de uitgangs

punten die je je als partij gesteld hebt. 

Want als het daar niet om gaat, gaat het 

dan niet om de macht sec in plaats van 

de macht als middel om een doel te be

reiken. 

nocraten geworden is. 1\kt het haalbare 

als ideaal. l\1et een onbegrensde com

promisbereidhcid. Waaruit de spanning 

tussen wat moet en wat kan langzaam 

verdwijnt. 

We maken al zo'n zorgvuldig ondcr

scheid tussen het Program van 

Uitgangspunten en het verkiezingspro

gram. Dat laatste moet concreet en 

praktisch zijn, daar heh je tenminste 

wat aan als bestuurder. Wat dat betreft 

stelt de besluitvorming over de norm 

voor ontwikkelingssamenwerking op de 

laatste Partijraad niet gerust. Want daar 

speelde het feit dat in het toen nog 

concept- Program van Uitgangspuntcn 

iets heel anders stond, ingebed in een 

zorgvuldig verwoorde brede visie, nau

welijks een rol. 
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De coalitiepartner 
lk durf het bijna niet le zeggen, maar 

<,oms denk ik wei eens dat hel goed zou 

zijn als het C:DA een paar jaar niet 

voortdurend met noodzaak om te rege

ren geconfronleerd werd. Het even

wicht tu-,-;en idcalcn en realiteit kon op 

dezc manicr weer hcr'>tcld worden. Dit 

kan ovcrigcns ook bercikt worden 

doordat de partij zich wal mcer op de 

ontwikkcling van de chri'>ten-democra

tic richt en wat minder mel de praklijk 

van het regcrcn bezighoudt. 

AI-; cr dan loch ecn coaliliepartner ge

vondcn moct worden, dan moet dal 

cen partij zijn die hereid i'> dezelfdc 

moed op lc hrengen a!., het CDA nodig 

zal hcbbcn. [en partij die gcloolt in de 

-;amenleving, nict enkel als regclend en 

ordencnd principe, maar a!., waarborg 

voor diegenen en datgene dat gecn 

krachtigc 'item hcdt. 

Christen-democratie 
lk hen cr van overtt11gd dat hct C:UA is 

<,taal i'i om het verlrouwen van de men

<,cn in de <,amenleving len het belang 

van '>amenlcvcn) weer terug te winncn. 

Niet omdat het C:UA vee! kiezcr<, heclt 

getrokken bij de laalstc verkiezingen. 

1\laar omdal ik geloof in de boodschap 

van de chri'iten-dcmocratie. Omdat ik 

gcloof in de wijze waarop in hct 

Program van Uitgangspunten getracht 

i'> hct Evangelic te Iaten klinken. 

Omdat ik de wijze waarop het C:DA de 

men<, zict waardevol acht. Namelijk een 

combinalie van de welcmchap dat ie

dcr men<, mar Cod<, becld geschapen 

i.,, dat ieder mens lclt, maar tegelijkcr

tijd beseffcnd dat ecn men<, pa'> echt 

men<, kan zijn in relatic tot anderen. lk 

gcloof in de bood,chap van de chris

ten-democratic dat jc als men<, geroc

pcn bent om le werkcn aan ecn beterc 

wcreld. Om de wercld, zoal'> die on<, 
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door Cod gegeven is, als goede rcnt

meesters te bewaken en te bewaren. 

Nicmand kan zich aan dat appcl ont

trekken, want niet kiczen is ook kiezen. 

Ieder i'> op zijn verantwoordelijkheid 

voor zijn/haar eigen aandeel aanspreek

baar. 

Maar het meest van al geloof ik in de 

boodschap van de christen-democratic 

dat je als men'i een opdracht hebt om 

nict aileen voor jezelf te Ieven, maar 

om te zien naar je naaste. En daar 

gaat het voor mij om in de politick: 

gevolg geven aan de opdracht op te 

komen voor de kwetsbaren, de stem

lozen. 

Mr. FT de foluJe ( 1 Yli 5) is heleidsmedetuerker 
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