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Ter introductie Het gaat met Nederland economisch voortreffelijk en 

opvallend genoeg is de herijking van solidariteit nu volop terug als politiek 

issue. In de tijd dat het minder goed ging was een dergelijke herijking zeer 

beladen en politiek gevoelig. Een kabinet hoefde maar met de vinger te wij

zen of de poppen waren aan het dansen. Wie herinnert zich niet de splij

tende discussies over AOW ofWAO? De gedwongen afslanking van de ver

zorgingsstaat bezorgde de twee architecten ervan -de PvdA en het CDA-

heel wat benauwde momenten. 

Sinds het CDA in de oppositiebankjes plaatsgenomen heeft is het druk 

bezig geweest met de herijking van solidariteit in het kader van het 

recept 'nieuwe wegen, vaste waarden'. Het enorme belang van gemeen

schappen gebaseerd op 'wederkerigheid' is daarbij een steeds terugke

rend thema geweest. Het is nader uitgewerkt is in WI-rapporten als 'De 

verzwegen keuze van Nederland' (gezinsbeleid). 'Gaven in overvloed' 

(cultuurbeleid), 'Respect' (ouderenbeleid). Wederkerigheid is een van 

de sleutelbegrippen van het nieuwe christen-democratische gemeen

schapsdenken (communitarisme). Naar aanleiding van het vorige 

verkiezingsprogramma 'Samen Ieven doe je niet aileen' heeft dit 

blacl aan dat nieuwe gemeenschapsdenken een themanummer 

gewijd (11/97). De slotbeschouwing daarvan bevat een nog steeds 

actuele analyse van het christen-democratische gemeenschapsden-

ken. In dit nummer wordt de theoretische discussie over het 

wederkerigheidsbeginsel een nieuwe impuls gegeven. Bart van 

Klink gaat in discussie met Darien Pessers over haar -vorig jaar 

verschenen- proefschrift 'Liefde, solidariteit en recht'. 

Birmen het CDA lijkt de herijking van solidariteitsarrangemen

ten in een stroomversnelling gekomen. Wat betreft solidariteit 

in de zorg heeft het CDA het politieke voortouw genomen (zie 

het vorige nummer). En met het deze maand verschenen 

Wl/CDA-rapport 'Nieuwe en solide wegen' over financieel 

beleid onderdeel geworden van de 'dieptestructuur' van het 

CDA-beleid: cleze zijn meclebepalend voor de te maken finan

cie!e keuzes. Of het nu gaat om de staatsschuld, de AOW of 

het oplossen van de armoedevallen. Oat is een heuglijk feit 

waarvan goed notitie genomen moet worden. Daarom in 

dit nummer een interview met de voorzitter van deze 

commissie, prof. clr. A.L. Bovenberg. 

Thijs jansen, redactie-sccretaris 




