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do;1 I let wordt hoog 

ti)d voor lclicilatie-op

pmitie. Celuk wemcn 

kan no01t kwaad. Her <,laat doorgaan<; 

'>ympathiek Lcrlijk i'> ecrlijk we zijn 

niet de ccr<;tcn die 11aar hct krachtigc 

wapcn van de gclukwem griJpcn. Thij<; 

Wiiltgem wa<; ccrdcr llij Ia'> hct C:DA

vcrkiczing<..,progrunlnla in hct atgclopcn 

najaar en wcrd mcteen cnthml<;ia'>l. In 

De ( ~rocnc Am<;tcrdammer reagccrde 

hiJ crop. ( )lmtandig lclicitccrdc hij de 

chri<;tcn-dcmocratic met het hc-,tc vcr

kiczing<,programnla dat in tijdcn wa~ 

gc'-.chrcvcn. Prachtig progran1n1a. /anl

vcrdien<;tc dat het <;ucce<; van hct vorige 

kabinct wordt voortgezct. De tweedc 

rcdcn i<; dat paJr<; II zichtbaar wor<;tclt 

met de ertcni<;<;cn van paar<; I. Tu<;<;en 

Srchrenica, Schiphol en a<,ielzocker<; 

kun Je wei wat gcluk gebruiken, lijkt 

!llC. 

Maar de hclangrijbte rcdcn voor tclici

tatie<, i'> hct in<,pirerendc gcdachtcgoed 

van dit kabinet. 1-Jke rcchtgeaardc 

chri<;tcn-democraat die de regcringsver

klaring in aile rmt op zich heeft Iaten 

inwerken. kan niet anders dan onder de 

indruk rakcn van de impirerende recle

nccrtrant. Het <;tuk <;taat <;tijf van het 

gemeemchap'>denken. Socialc cohe<;ie. 

vitaliteit en participatie 

worden met hoofdlcttcrs 

ge<,chreven !)it kabinet 

breekt zclls ecn lans voor 

het waardcn- en normen

debat. Fn warme woorden 

mn aileen, dat hct van hct 

( :1 );\ 1'>, want die partij 

vocrt zo'n progran1ma 

loch ntct u1t. Wiiltgen'> 

maaktc zijn lclicitatic al in 

on<; zomcrnummcr. l'rach

ttgc hcwcging, die chri~

tcn-dcmocratic. Die kun

ncn we cr gocd bij hch

hcn. Daarom '>tclde hij 

voor om (ecn -,ub-,tanticcl 

dec! van) hu C:DA ge

woon op tc latcn gaan in Mr.drs. FJ Pllns 

\Vorden gewijd aan gezin

nen. Mooi, na de moei

lijke aanloop van paars I, 

toen hct nog zuinigjc" 

ging over 'primaire lecl

ccnheden' lmpo<;ant wa., 

het succe<, van het 'polder-

zijn cigcn partij Hct i'> dikwijls een 

klcinc '>lap van ccn gclukwen<; naar cen 

ongc\vcn..,tc intin1iteit~ 

lndrukwekkend 
I )c chri<;tcn-democratic hcclt aile red en 

om het twccdc paar'>e kahinct van harte 

geluk tc wen<,en Allcrccr<;t <;taat hct 

nctjc<;. Fn het i'> natuurlijk niet zonder 

( llV II 'IH 

model' Het eer.,te paar<,e kabinet zou 

bij zijn aantreden Nederland bevrijdcn 

van de 'stopverl'>taat', de uit zijn krach

ten gegroeidc overlcgeconomic. Dit 

land was toe aan een frissc wind. Ue 

tucht van de markt zou ecn groot dcel 

van het praatcircus overbodig maken. 

Totdat de internationale pcrs het 'pol

dermodel' rocmdc. Ln Kok hct mocht 
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komen uitlcggcn aan Clinton, wat op 

zichzelt al een lclicitatie waard i'>. Wie 

daarhij nog de pa"age'> voegt die de re

gering wijdt aan maat'>chappelijke vcr

antwoordelijkheid, ontkomt niet aan 

ccn conclusie: deze regering hcelt heel 

wat in onze mar'>. ln dat i' zeker cen 

gclukwen'> waard. 

Wie zci cr eigenliJk dat dit kahinet 

geen visie heche lntcgendeelr We hoe

vcn nict ccn~:. in de rcgcring tc zitten 

om onzc ideeen vcrwoord te krijgen. 

llolke<;tein zci hct zeit imitatie is de 

eerlijbte vorm van vleierij. (Dat had hij 

lrouwem ook niet van zichzelf.) Dll',, 

chri'>ten-dcmocratie: <,traal, prijs en lcli

citeer De enige passende reactie is tc 

glimmen van trots. De hele rijksbegro

ting is een grote hlije doos. De moeitc 

waard om aandachtig te opencn. 

Aandachtig. Want hij de felicitatie-op

positie hoort dat we de regcring hou

den aan haar eigen voortrcllelijke ge

dachtcgoed Wie de hoofddoclcn van 

hct kabinet steunt, hcdt rcden voor te

lcur'>telling al., ze nict worden waarge

maakt. A Is hct blijft hij mooie verhalen. 

Fn daar i'> helaas volop kam op. Dat is 

de reden om aandachtig de agenda van 

paars II te hlijven volgcn. Cee<,tdriftig 

over de uitgangspuntcn. Cenadcloos in 

de alrekening 

De roggc schijnt er bij ons dun bij te 

'>laan. Deze maand verscheen opnicuw 

een publica tie waarin 'de fatale slotaktc' 

van het C:DA wordt geanalysecrd. Ken

nelijk een aamprckcnd verhaal. En gc

leerden en journalisten struikclcn over 

elkaar hccn om aan te toncn dat hct 

CDA zijn plaal'> in het Nederlandsc po

litieke krachtenveld nu loch dclinitiel 

kwijt is. Ogenschijnlijk is dat waar. Hct 

links-rechts-schcma is achterhaald. Aan 

christen-democratische bruggenhou

wcrs lijkt momenteel wcinig behoefte 

Hct is krap in hct 'nieuwe midden', 

waann zich ovcral in Furopa de <,ociaal

democratic hcclt genesteld. ln wan

necr die ook rwg een'> de vcrtolkcr 

wordt van hct verhaal van samenhang 

en verantwoordelijkheid, moet Je wei 

een kenner zijn om nog ideologischc 

ver-,chillcn te ontwarcn AI, de vo<, de 

passic prcckt 

Aanvallen 
Reden tc mecr voor sericuzc lclicitatic

oppmitic. Niet aileen duidclijk maken 

waar onzc planncn andcrs zijn, maar 

vooral ook waar ze hetzelfdc zip1 en 

wie ze heelt bedacht. C:on'>lructiel hlij

ven volgen. ln snoeihard meppcn waar 

warn1e woordcn nict worden waargc

maakt. Want fclicitatic-oppo-,itie moet 

wei wat voorstellcn. Anders is construc

tieve oppositic ccn tandenlozc lceuw 

(en harakiri op termijn). 

Feliciteren is ecn vorm van zellmanik'>

tatie. In aile onzekerheid van de algelo

pen tijd hchhcn we on'> vee! te vaak de 

bas van het brood Iaten ctcn. llcgrijpe

lijk, want we hebben prima bas. !\1aar 

het brood dcugt ook 1 Aanvallcn dus. 

Niet moe worden om gocd te verkopen 

wat we nog steed, vinden. Om op aile 

slakken zout te lcggen. Om te houwen 

aan een reputatic die past bij de ecncn

twintigstc eeuw. 

Overlcven i<; voor het C:DA onvol

doende. Het gaat om idcalen, waarvan 

wij bij aile klicitatics vinden dat andc

ren zc nict rcaliseren. Van harte, dus. 

In de column i}CPCIJ de /cric11 Pdll de redactie huu 

fJersoon/ijkc oppatti111}e11 !fleer Zij !JOpm di1ilr-
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