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V
erkiczingsprogramma'-, heh

ben geen a\ te he<,te nilillll. 

Dill ze 111Clilr zelden worden 

gelezen, i<, mi<,schien nog 

hel mimle hezwaar. Dat lot delcn ze 

met hel overgrote dec\ ve1n de oHiciclc 

heleidsnolCJ\: ook die bereiken de 

mce<,te memcn hoogstens via hct korte 

aftrcbel crvan in een pershcricht. Ergcr 

i-, dat vee\ mcn<,en de wcrkelijkc hcte

keni<, ve1n verkiezingsprogramma'., be1g 

in<,chCJtten. Cezcgd wordl dat zc in 

hoofdzae1k voorthorduren op wat a\ bc

kend wa<,, en de1e1r WCJCJr zc echt icts 

zouden kunnen bctckcncn, worden ze 

CJ!wecr <,ncl ingchaald door de feilchjke 

ontwikkelingcn ol door de compron11s

~cn die na de vcrkiezingcn worden gc

slolen. Van aile moge\IJke commcntil

ren i'> wei het crmlig<,tc verwijl dat ecn 

verkiczingsprogrCJI11111Cl kan treflcn de 

mcning dat hct programmil "cigenliJk 

gecn onderscheidende we1arde heeft" en 

""lie mogelijkheden vuor hel te vocren 

helcid opcnbe1t" 

Zeker tcgen deze CJchtcrgrond geell hct 

dcgcncn die de hcginsclcn Villl hct 

C:DA zijn toegccban cxtril hoop dat her 

on t wcrp- vcrkiczi ng~pn>gran1n1a 'St1n1cn 

Ieven doc jc niet CJ!lecn' door velcn a\<, 

cen brCJkleri-,tiek christen-democra

risch werbtuk is herkcnd. In dezc CJtic

vcring van om tijdschrift is over dit 

progrCJmmCJ de discu<.<.ic geopcnd zowel 

door gce<,tvcrwantc dcskundigen "\" 

door mcn<,cn d1e e1ndere politieke ovcr

tuigingen ztjn toegcdaan. l)aarnlec 

wilde de redactie e1ls het ware lcsten of 

he1ar eigcn indruk jui<,t i<, dal hcl pro

grCJmma llldcrdaad hct CDA onder

scheidt. Dat is, voor aile duideliJkhcid, 

ict<, andcr<, dan hct om willc van de 

gang naar de ')tcnlhu-, vcinzcn van pola

risalic. lv1aar dell hct braklcri<,tick i'>, 

op he1sis van va<,le wae1rdcn zoekend 

naar nieuv.'c \Vcgcn - dat n1Zig wCI van 

een chri.,ten-democrali<,ch progre1mma 

worden verwachl 

Zondcr uitzondcring hcrkennen e1l de

gcnen die op dit progran1t11a rcagcrcn

gec~tvcnvantcn cvcnzccr al~ nlcn-,cn 

ve1n andere dcnkrichringen - hct ge

mecn<,chCJp<,denkcn "\' kenmcrkendc 

CJchtergrond ve1n het program mil. I )aCJr

om gaan wij in deze .,\otheschouwing in 

hcl biJzonder in op de in dir nummcr 

gcvoerdc discu"ie over de uitwcrking 

die dat dcnkcn hier heelt gekrcgcn 

Een visie voor de toekomst 
Een vcrkiczing-,progranlnla kan du-, wcl 

dcgelijk orienlCJtie gcven. lr hlijft ech

ter het risico van een cynischc ITCJctie 

die zich crop hcroepr dal hct mce<,lc 

ovcrhcidsbckid toch al va.,t\igt en de 

hekcnde, allang gchaande wcgen volgt. 

Wie kan eigcnlijk prctcnderen in ccn 

kahinchperiodc ve1n vier jaren de kocr<, 

wczcnlijk tc vcrlcggcn~ l)c 'paar-,c' co

alitie hcdt dar op enkelc puntcn na zc

ker nict gcdaan (en vcrmocdeliJk ook 

am per gewild I A is het huidige kahint't 

toch vooral voortzcttc wat in voor

gaandc pcriodc-, op gang wa-; gchrocht, 

waarom zou dan ecn christen-dcmocra

ti.,ch programma wei tol ccn ingrij-
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pcndc kocr'l\vijz1g1ng n1octcn lcidcn~ 

Hct antwoord or die vraag hcelt te ma

ken met de ti[dd1orizon van rolitieke 

he,\uitvorming. In plaat<; Villl een pro

granlnla n1ct \Vat kanttckcningcn hij de 

wegen die het overhcid,helcid toch al

lang volgt, moet een politickc hcwc

ging de aandacht richten op puntcn 

waar het helcid nicuwc wcgen kan in

slaan. I )Jt i<; 1mmers van hciJng voor de 

tockonl"it van onzc <..,anlenlcving op lan

gcrc tcrmijn. !let christen-democra

ti,ch aprcl wil kiezcrs vcrenigen en 

voor zich winncn op ba...,i~ van ccn gc

meemcharpel;,ke visic op de toekomst 

van Nederli!nd in l:urora en de wcrcld 

- een visic dil' wordt gevoed door hct 

gecbchtegol'd viln de christelijke "'

ciak len I )aarom zip1 voor on<; juiq de 

vragen \velkc wcgen we lll"ilaan zo hc

langriJk- l'll viln mecr gewicht dan IKt 

ncmen van 'hohhcls' op de hekl'mk 

wcg. Wic naar de hckcndc wcg vraagt, 

heclt ons verkil'zingsprogrammil helc

maalnict nodig. 

Bestendig maar niet berustend 
I ht is dus il'tS J!ldcr<; dan de va\s(' rrc

tentie, ovl'ral ck kons wil\cn vcrlcggcn. 

Elke regning houwt voort op hl't wcrk 

v::1n haar voorgangcr~. en on1dat hct 

t;,ds11l'rspectid van vie1· jaru1 zo he

pcrkt i'. komcn hclilngrijkl' rl'sultatcn 

van helcid pas in een volgl'nde regl'cr

pniode tot uit111g. I k afgl'lorcn ja1-cn 

gold dat hijvoorheeld voor hct terugge

lopen linancieringqekort de verhc

tnde vcrhouding tussen Jcticven en 

nict-acticvcn, en talrijkc nicuwc wegcn, 

-;poorlijncn, gcvangcn~<..,-;en en gcrechr....

gehouwen. l'olit1eke hestendighcidligt 

111 de redc 111 een qailtshl'stel Wililnn 

nict rcvoluttc<..,, ll1Jllr vcrkiezingen ecn 

machtswisscling hewerbtelligcn. t'vbJr 

vcrkil'zingen worden hctckcnisloos en 

OllllltereSSJilt a\s [)arti[en geen flllllten 
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voor ogcn "itaan \Vaar zij ecn andere 

richting, of zelts nieuwe wcgen willen 

in...,laan 

Knooppunten 
I)aaronl i~ het nodig na te gaon \vaar 

hct ovcrheid,hckid de komcnde jaren 

op een twcesprong ol driC<;JHOng zal 

uitkomen. Op zulke knoopruntcn moet 

hct CDA wcgwijzers plaat<;cn voor cen 

vcrnieuwend belcicl: een bclcid dat 

rccht doct aan kwct<;hJre medehurgcrs, 

ililll men<;en hier ol elders in de wereld 

die tekort komcn. en ililll cen lcclwc

reld die we van Cod tc lcen hehhen ge

krcgen om zc hehoudcn aan volgcndc 

gencraties door te gcven. De politick i<; 

cr immers nict om voor zichzelt te zor

gen. maar om willc Viln de kleinc. grotc 

en zelts grenzen over<;chri,dende ge

mcenschi!ppen Vill1 men<;en. Steeds 

weer moet de vraag ge<;teld worden 

waar we op zulke knooppuntcn van hc

lcid cen weg kunnen imban die gc

mccmcharren viln mcmen hcschermt, 

aannlocdigt, uit de tent lokt en waar 

dat nodig IS ondn<;tcunt. 

Nieuwe wegen inslaan 
Wic dit ziet, hedt ook gcen rcdcn voor 

politieke mismoedighcid, a\<;of het allc

maal toch nict<; uitmaakt. Fr zijn rcde

ncn te over om zorgvuldig en vol 

goede mocd tc hes\i<;<;en wailr het hc

lcid nicuwc wcgen kiln imlaan. 

Het C:DA idcntilicccrt zich hierbij a\<; 

een politieke heweging die nict de bc

sturing door de ovcrheid ol de werking 

van de markt centraal stelt, maar de <;J

menlcving als relaticpatroon tussen 

mcnsen. i)Jt rclatieratroon vertoont 

ecn Jillltill kenmerken. Het gililt erbij 

om mccr dJn economische hehocftehe

vrediging Zou di!t Jiles zijn, dan zou 

ccn <..,anlenlcving worden gczicn a]-; ecn 

grootschalig mJrktgebeuren WJJrhij 
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een men'> zovcel waard i-, a!-, zijn of 

haar productievcrmogen. /'v\aar deze 

kijk op men<,cn doet ze tckort. l'vlcmen 

hebbcn ecn waarde die niet in de <,tati'>

tiekcn terug te vinden is. Het i'> dan 

ook niet toevallig dat het waarneming'>

vermogcn van de kcrken ten aanzien 

van de armocde .,cherper hlcck te z1jn 

dan dat van met cconometri-,che mo

dellen werkende planbureau-; De lei

dcndc vraag CJchtcr hct progrJn1n1a i..., 

dan ook, waar het ovcrheid-,bcleid on

der<,tcuncnd of bc-,chermend tm<;en

bcide moct komcn in hct be lang van de 

taken die men<,en in de gemcen-,chap 

met en voor clkaar vcrvullcn. 

Valkuilen voor het 
christen-democratische 
gemeenschapsdenken 
Cemeemchap.,denkcn wordt <,om'> gc

makkeliJk in de hock gezct. I let zou 

necrkon1cn op ccn tcrugverlangcn naar 

vrocgcr tocn de n1cc~tc gcnlccn~chap

pen verdrukkend waren. Aileen al de 

emotic<, die hct woord 'gezin' hecft op

geroepen, zijn veelzeggend. De vrij

heid van het individu zou in gevaar 

komen. Van Cennip be-,preekt enkelc 
1dVv'azdwcgcn' die de progranlconlnli',l.!ic 

bij de ontwikkcling van een modern ge

meemchap-,denken nadrukkclijk hedt 

willcn vcrmijden, heimwee naar vroe

gcr, ovcridcali"icring van de -,anlcnlc

ving en uitgaan van de totalc verloede

ring van de -;amenlcving. Het C:DA wil 

in ieder geval niet in die valkuilen trap

pen. Dat dat rcdelijk gelukt i'> valt op te 

maken uit het compliment van de 

Croenlinber Jan Willem I )uyvendak. 

Hij noemt het interc<,<,ant "dat het 

CDA een per<,pectiet <,chcht waarin <,o

ciale verbanden op waarde worden ge

-,chat Tegclijkertijd worden de gevaren 

onderkend van te harde grenzen tu<,<,en 

groepen, wordt -,tilge<,taan hiJ het vaak 

gebrekkig democrati'>ch functioneren 

van gcmeemchappcn en het recht van 

individuen wordt erkcnd om zich van 

hun -;ociale verbandcn lo'> te maken. 

Hct CDA hectt een modern communi-

tari<.,nlc nccrgezct waaraan gccn <..,pruit

je-,lucht meer hangt" 

Ioyce Out.,lworn hec!t vanu1t weten

<,chappelijk en fcmini<,ti-,ch per<,pectid 

wei kritiek op de diagnme die onder 

het CDA-program ligt dat er <,prake 

zou zip1 van atnemende <,ociale cohe.,ie. 

[)at i<, volgen<, haJr empiri<,ch niet hard 

te maken en hovendicn hebben ge

meen<,chappen veel negatieve kanten, 

"In het vcrlcden waren zij vaak ge,Jo

ten, hicrarchi.,ch en autoritair en dwon

gen ze intern tot contonni.,me Ze ken

den aile een .,ek<,e-hicrarchie en altiid 

werden men<,cn buitenge<,loten." Aan 

de ncgaticvc kantcn van gcnlccn-,chap

pen be-,tecdt hct CDA haar'> inzien'> 

vee\ tc \VCinig aandacht. 

I )at hedt er mi.,.,chien mee te maken 

dat al zo lang de negatieve kanten van 

gemeemchappen helicht zip1 Het 

CDA wil nu Jlli'>t een tegengeluid Iaten 

horen. In de atgelopen decennia i-, de 

hootd,troom in de publieke opinie ge

wee'>t dat aileen die gemcemchappen 

gocd wJrcn woar lllCll vrijwillig in en 

uit zou kunnen <,tappen. Het belang 

van hct individu <,\ond voorop, vriJwil

ligc in".1Cilll11ing, autonon1ic en zcltont

plooiing zijn zccr hclangrijke cnteria 

gcworden. 1-kt po<,iticve van deze ont

wikkeling wa'> dat velcn zich konden 

hevr!Jdcn van traditic'> en in'>tJtutie'> d1e 

wein1g ruimte hoden voor individucle 

vrijheid e11 zcltontplooiing. De kecr

zijdc - zo i., zo langzamerhand geble

kcn - i'> cchtcr dat men<,en minder ge

ncigd zijn zich tc cngagcrcn voor 

lot'>gemecn<,chappen. waarhiJ hct gaat 

om verhondenheid die niet uit<;luitcnd 

van voortdurende vnjwilligc in-;tem-
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ming alhankelijk i'>, die vaker door 

iemand' lcvcn'>loop op onvoor'>pclhare 

wiJzc hcpaald I'> en waar va<,thoudcndc 

inzct gcvraagd wordt for hrllrr 111 [or 

IPOr'f Dit <,oort gcmccn'>chappen hecft 

in de loop van de tijd een zodanig laag 

aanzicn gckrcgcn dat vclcn crvan 

vcrvrccn1d gcroakt zijn. l_)at n1ag bc

grijpclijk zijn, omdat dcze in her ont

voogding,proce<, tot zondchok waren 

uitgcrocpcn en \Verden gca<,'iociccrd 

met datgenc dat al, bcknellcnd en on

rcchtvaardig \Vcrd crvarcn: vcr<.,tik

kcnde <,ocialc controle, de vrouw achtcr 

hct aanrcchr en rigidc voor<,chrilten 

van de kcrken. I kzc a'>'>IKiaricvc alkecr 

li,kt inmiddcJ, cchtcr vcrkecrd te zijn 

in ccn ideologl'>chc rcllcx. Het i'> de 

hoog,re ri1d crop tc wijzen dat lohgc

meemchappen niet IJngcr aa11 de kant 

gc<..,chovcn kunncn \vordcn n1ct ccn 

verwijzing 11aar de <,leentijd voor de 

ontvoogding, <..,cculari-,atic en cnlanci

patie De waarde van lotwcrhondcn

hcld zou weer publiekclqk crkcnd moe

ten worden al, cell noodzakclijkc 

voor\VJardc voor ccn gocdc o.,ztrncnlc-

ving 

Het I'> lang nict zeker dar in aile '>ilu

atie' het helang van individuelc vrijheid 

en dat van de lot'>gcmccmchap met cl

kaar vcrenighaa1· zullcn zijn. Dat wordt 

hijvoorhccld duideli)k uit de hiJdragc 

van Ioyce ( )ut'>hoom ZiJ roept de in

trigcrcndc vraag op ol de overheid het 

m<Jat'>chappcli)k helang van het 'zcll 

zorgen' kan hc,chermen zonder hct ri

'>ico te !open d<Jt de vrouw ecn oncvcn

rcdlg dcel van de zorg hli)lt doen. Hct 

C:DA moet cr in elk geval n<Jar <,trevcn 

om oudcr<, zovecl mogclijk laciliteiren 

te hieden die hct mogelijk makcn dat 

ziJ in hun vcr<Jntwoordelijkheid '>il!l1cn 

kunncn hepalcn hoc ziJ zorg en he

laalde arhcid vcrdelcn; daarhij rccht 

docnd aa11 het hci<Jng van de kindercn, 

( IJV II '!7 

de praktischc (on)mogclijkheden, de 

eigcn voorkeuren, en mogclijke ri'>ico\. 

Het christen-democratische 
gemeenschapsdenken 
Wat houdt hct gemeen'>chap<,denken 

van het C:DA nu precics inc In het pro

grt~nl i~ gccn doctrine daarovcr tc vin

dcn, maar lwt i' wei een onderwerp 

waarovcr intcrnationaal grondig h ge

discu'>Sieerd. I )e volgende uitgang'>pun

tcn zqn in ieder geval wezenlijk. 

tvlcn,cn komen het he'>t tot hun 

rccht in gemeen<,chappcn en daarom 

moer de overhcid die gemeen<,chappen 

re<,pecteren en voorzovcr nodig helem-

n1cnngcn wcgncn1cn en gun'itlgc voor

waarden -;cheppen. Cemeen-;chappen 

zijn geen voldoende voorwaarde voor 

L'Cil gocdc ~Jnlcnlcving, 111aar \vel ccn 

noodzakelijke voorwa<Jrde. Onder ge

meemchappen worden niet aileen ver

'>taan kleine, intieme gemeenschappen 

al'> het gezin ol de huurt, maar ook iiJ<;ti

tutie'> a!, de ,chool, de unlver'>iteil, het 

ziekenhuis, her hedriit. een nationalc ol 

etnische groep en zcll, 'de wneld' 

Cemeemchappcn worden gekcn

mcrkr door gerichthcid op de reali'>e

ring van bcpaalde waarden. Fvcnals er 

criteria zip1 voor wat ccn gocdc \Vcten

'chappcr, ot een goede bakker i'>, zijn 

er ook criteria voor war een gocde 

'>chool, ol goede Journali-;tiek i'> Die 

cntena liggen va<,t in traditic'>, maar 

hehhen ook ecn grond in de ervaring. 

Cemeemchappcn - niet aileen he

roep'>gcmccn'>chappen - worden alti)d 

gekenmerkt door ccn comemu'> over 

<,pecilieke waarden en normen. 

De huidige cultuur lcgt wei heel erg 

de nadruk op rechren. Het CDA hena

drukt dat die nooit lmgez1en moeten 
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worden van plichten en du<> wedcrkc

righcid a\, kenmerk hehhcn Het i' <;tc

riel en vervlakkcnd om aileen maar te 

denken in cen politick van rechtcn en 

procedure<;. Dat i<; een van de punten 

waar Amitai Ftzioni - de invlocdri)ke 

en gczicht<;hcpalcndc liguur van hct 

I Noord-IAmerikaan<>e gemcemch<lp<>

denken- <JitiJd op hamert. Het <;ocialc 

wezcn dat men<> hcet hcelt rcchtcn. 

maar ook plichten. Dit hcdt ook con

"icqucntic" voor de on1gang n1et natuur 

en milieu. zoal<> Peter van Wijmen in 

zip1 artikcl henadrukt 

Aan gcmccn<>chappcn nwgcn kwali

tcit<>cisen worden gc<;tc\d. lnderdaad 

moct verdrukking van individuelc vnj

heid hestreden worden. Aan <>ommigc 

gcmeenschappen kan de cis V<lll demo

cratiscring gc<>teld worden. Rcpre<;<;ic 

en onderdrukking zip1 zcker niet pas

<>end. Sommige gcmeenschappen zip1 

gccn gocd voorhecld van gocdc gc

meemchappcn, denk hijvoorheeld aan 

de gcorgamseerdc misdaad. Ioyce 

Out<;\worn roept de vraag op ol <;ek<>c

gclijkhcid a\, ei' a<Jn aile gcmecmchap

pcn gcsteld mag worden. en het ant

woord op die vraag i"i - ook in 

conlrontatic met toestanden zoals in 

Alghani<>tan en Iran- zonder twiJtcl ja 

In clkc gcmeen,chap he<;taan sane

tics voor hct ondcrmijnen crvan ol het 

zich niet houdcn aan de dragende 

waarden en normcn. De remcdic i<> niet 

om mcn<>en huiten te plaaben. maar zo 

lang mogeliJk eer<;t proheren zc weer 

h1j de gemeen.,chap tc hctrekken. 1 Van 

de Donkl 

Cemecmchappen zip1 gericht op 

hct rcalisercn/hcschcrmcn van waar

dcn: hijvoorhccld in de zorg moct men 

opkomen voor hct Ieven ( zic de para-

graal in hct verkiczing...,progrZtnl over 

zorg l. Cemcen,chappcn komcn pa<; 

werkelijk tot ontplooiing wanncer ze 

"itrcvcn naar ccn zo gocd n1ogc\ijkc vcr

wcrkeliJking van de waarden die inhe

rent zip1 aan hct karaktcr van die gc

mccmchap (!'1.\i.,dair i\1aclntyrel. Dati' 

ecn vcrklaring voor het centraal <;tellcn 

van 'de kwalitcit van de <,amenleving' in 

dit program \)aarhij gaat het nict ai

leen om amhachteliJke kwa!tteit. m<Jar 

ook om morelc kwalitcit. 

Wen,eliJk i' dat in gcmecmchappen 

intcrna\i...,cring in gcdrt~g plaat-,vindt 

van de 'cxtcrne el kcten' i hcdri)i,\cvcn 

ten opzichte van gezinnen/kinderen. 

n1cn-.;cn nlt ten opztchtc van andere gc

neratie' 1. Het lunctioneren van de ene 

gcn1cen"ichap kan en n1ag nict Jo...,gc

zien worden van de andere. Her kan 

nict zo zijn hijvoorhecld dat de weten

'chap zonder enige heperking uit i' op 

hct hcvrcdigcn van de nicu\v"igicng

heid. Ah Klink wij<,t cr terecht op dat 

h1j het na,treven van de wa<Jrdcn en 

normen die inherent zip1 aan een ge

mccnschap ook rekcning gchouden zal 

n1octcn worden n1ct nlccr algcn1cnc 

waarden en normen, zoals de men,e

lijkc waardigheid. rentmec<;ter,ch<lp en 

dcrgc\ijke. De ovcrheid heelt daarin 

cen rol. maar kan dat nict aileen 

Prin1air wordt uitgcgaan van \vcdcr

kcl·igheid <1\, motor die de <;amenlcving 

hij clkaar houdt. en niet van elgenhc

lang Dat hctckcnt ook dat de maat 

voor de overhcid nict un,\uitend hct 

schadchegin,cl "· dat pas grcnzen <;tclt 

aan de vrijhcid van individuen wannen 

.,chade wordt herokkend a<Jn de vrij

I1Cid van andere individucn. 

Hct gcmecmchapsdenken staat 

haak., op ccn ~l1111C!llcving waarin n1cn-
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-;en zich zo weinig n1ogelijk van elkaar 

aantrekken. Zich terugtrekken in hun 

privC-don1ein en Jan 'cocoo11in!;' doen 

01 vereenzamen en zich uitgesloten 

voelcn. Tegen onverschilligheid, zich 

niet bemoeien met anderen omdat dat 

het probleem van de ander is; waak

zaamheid en socialc controlc, betrok

kcnheid op elkaar en du<, ook prevcntie. 

I )at betekent dat hct CDA ecn einde 

wil makcn aan de gcdoogcultuur. Van 

de Dunk zcgt daarover trellcnd "Vee! 

gedooghclcid vindt zipl dicpere hron in 

een brcdere gedoogcultuur waarin de in 

helcidsrcgcl<, en helcidsgedrag ingewe

ven tolcrantic som<, niet mecr dan een 

masker voor ontwijkcnde onvcr<,chillig

heicl i<,." De door het program beplcitc 

omgang met drugwer<,laafden is cen 

voorbeeld van hoc hct ook anclers kan. 

Het wcrkt verreweg het bestc wan

necr de samenlcving zell her helang 

van waardcn zict en daarnaar gaat le

vell. J)aartoe nwct de overhcid <,timule

ren. Waardcn zijn clan uitgangspunt 

van overheid,beleicl De overheid is er 

niet om mensen vriJhcid te gcven om te 

cloen waar zij zin in hehhcn. Fen poli

tieke part11 moet ecn keuze maken met 

welke waarclen rekcning gchouclen 

moet worden in de samenlcving. Dat 

rekening houden moet dan vcrvolgens 

gestimulcerd worden en evcntucel afge

clwongen worden Rentmeesterschap 

moet du-; vennnerlijkt worden in de sa

menkvmg en de overhcid moet daartoe 

stimulcren. 

J:r "' discu<,<;ie noodzakclijk over 

welke waarden ccntraal zijn voor ge

mecn<,chappcn. l'lurilormiteit en du<, 

ook di<,CU<;Sie daarover is onontkoom

baar en ccn groot gocd. _lui"t daaron1 

moeten niet primair commerctele, maar 

'hurgerinitiatievcn' de ruimte bliJven 
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houdcn in hct mecliahestel. Die discu<;

-;ic hoort niet gedomineerd tc worden 

door hct mechanick van het marktmc

chanismc ol door de overheid. 

Conlorm hct gemecnschapsdcnken 

hoort het C:DA niet te dcnken in de tc

genstelling of markt ol ovcrheicl. Niet 

aile tcrreinen moeten vollcdig priJsge

geven worden aan de markt. Dat gaat 

ten koste van de gcrichthcid op waar

den en van de kwaliteit. intensiteit en 

integriteit van de communicatie. 

Controversiele elementen 
Controversick elementen van het 

chri<,ten -clemocrati-,che gemeen-;chaps

clcnkcn zijn er tenmin<;tc twee. 

Ten eerstc dat politiekc partijcn ecn up

vatting mogen hebben over wat de dra

gcncle waarden van gcmcenschappen 

zijn, bijvoorheeld institutics als de uni

versiteit, hct gezin, de democratic Dat 

betekcnt dus dat ccn visie op een gocclc 

-;amcnleving zeker nict tahoe is. Het 

politieke denken van de christen-demo

cratic is op sociale ethiek gcbaseerd 

Daarrnee wordt ccn <,terk minimalisti

schc overhcidsvisic afgcwezcn. Voor

beelden hiervan zijn er tc over in hct 

program. Omdat her CDA solidariteit 

ecn opdracht vindt, is in het program 

een heel breed armoedebeleid te vin

den. In de bijdrage van Ad Haverman<, 

aan dit nummer wordt onderstreept dat 

de be-;te remedie tcgen de dreigendc 

tweedeling de communitaristischc be

nadcring i-. Omdat hct C:DA lidde, 

zorg en trouw a!" dragcndc waardcn 

ziet van hct gczinsvcrband wil hct ou

ders in staat stcllcn om zeit voor hun 

kinderen tc zorgen. 

Het tweede controversicle element i" 

het uitgangspunt is dat de men<, een so

ciaal wezen is en dat hij/zij ook hct 

best tot zip1 recht komt in goed func-
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tionerendc gcmeenschappen. l\1emen 

hehhen niet aileen recht op functionc

rcn in gcmecn-,chappen. Hct gaat daar

hij ook om appcl op hun vcrantwoorde

litkhcid en plichtcn. Lkeluitmaken van 

een gemcen-,chap is nooit iets vrithlij

vcnds. /oals ge<;te\d gaat het daarhij 

zcker niet aileen om de gemeenschap

pen van face to j.llc·, maar ook om het 

opgcnomen zitn in de Ncdcrlamhe sa

mcnlcving, Europa en de gemcemchap 

van aile mcn<,en. 

Is het CDA-program wei 
christelijk? 
De lihcraal Clitcur heelt opgemerkt dat 

hct christclijke van het program maar 

moeilijk te ontdekken valt Wij dcnken 

dat hij daarin ongelijk hedt. De pre

missen van de kritiek van (]iteur zijn a\ 

uitcrst controvcr-,ieel. Hct is cchtcr de 

vraag of hct confessionelc dat het profi

lcrcnde kan zijn in ccn <>amenlcving 

waarin de overlappcndc consensus voor 

ccn hclangrijk dee\ nog sterk is ge

kleurd door de christclijkc traditic. 

De aanduiding christen-dcmocratisch 

moet in zijn gcheel gclezcn en begre

pcn worden in oppositic met christen

thcocrati-,ch. Hct gaat het CL)A cr nict 

om elcmentaire vrijhcidsrcchtcn ter dis

cu"ie tc stcllcn en de samenleving 

chistelijkc waarden op te lcggcn. Hct 

CDA wi)St het theocratische model na

drukkelijk af. Vandaar ook het hcna

drukkcn van pluriforrniteit. 

Hct mcnsbceld waarvan de christen-de

mocratic uitgaat is echter wei dcgelijk 

vcrhonden met de christelijke ovcrtui

ging en cen rcligicuze ontvankelijkhcid 

voor de zin van hct !even. Vandaar ook 

dat hct geklcurd i-, door waardcn als ge

rechtigheid en naastenlielde, hct voor 

ecn ander iets over hchhen zonder 

daarvoor met gclijke munt te worden 

heloond; vandaar ook dat '>lraf en vcr-

zoening hcide ccn plaats hchhcn in hct 

denkcn over rcchtshandhaving, en niet 

los van clkaar worden gezicn. 

Voor hct C:DA zijn zulke waardcn van 

hetckenis ongeacht hun populantcit. 

De waardc van pluriformitcit in de sa

mcnleving is daarom voor chri<,tcn-dc

IT1ocratcn ict~ andcr" dan ongc·lntcrc<.;

seerde neutralite1t. Terwitl - ondanks 

publica tics a\<, die van Clitcur- in lihc

rale hcnadcringen de neutraliteit van de 

politick ten opzichte van levcnsovertui

gingcn ccntraal staat, waardccrt hct 

CDA jui-,t de dieperc \agen van de 

pluritormiteit Dat verklaart ook de hc

trokkenheid van men<,en uit andere rcli

gieuze gemccnschappcn dan de chri<,tc

lijkc hi) het CDA. Len van de rcdenen 

waarom rahhijn Van de Kamp lid van 

het CDA is gcworden, was omdat de 

scculari~atic gcpaard gaat n1ct cen aan 

intolcrantic grenzcnde onvcrschillig

heid voor de maatschappelijkc hctcke

nis van rcligicuzc ovcrtuigingen. 

De vcrwijzing naar 'algemcnc' of zelfs 

'nationalc' waardcn kan gccn vcrvan

ging vormcn voor de in de diepste 

ovcrtuigingcn vcrankcrdc vi-;ic". op 

mens en <,amcnlcvlllg De inbreng, 

soms ook schcrp kriti-;ch, van de kerken 

in het publiekc dcbat verdient gehoord 

te worden, en kan- zoa\-, rond het ar

moedevraagstuk hleek- heilzaam corri

geren wat in de heperkcnde context 

van de economctri-,che modcllen a\<, 

'>lati<;tisch heeld naar voren komt 

Een gemeenschap van 
gemeenschappen 
Terecht is gcconstatecrd dat de mohili

<>erendc kracht van hct gcmecnschaps

denken in wczen vee\ grotcr is - en 

mcn-,cn die per raakt- dan het ondcrne

mcrschap op de vrije markt Dat worclt 

ook onderstreept door de ervaring van 

velc gclovigen dat Cods aanwczigheid 
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gcen hinclcrpaal i'> vuor vrijhcicl en vcr

antwuordclilkheid, maar juiq aanmoe

digt, hct onvcTwachtc, nog nict ingc

calculecrdc met guede mocd tegcmoet 

tc gaa11. Vrijhlijvendhcicl, waarin ink1 

zondcr verantwoordeliikheid te aan

vaarden 'zi Jll ding doet' 1 <lll)'thin,; ,;or' I 
pJ<..,t door nict hiJ, nlJ.Jr cvcnn1in hct gc

<,toldc Ieven in ge<,loten gcmcen,chap

pen. I )Jar hoort du, ook gcen '>Jahlooll

dcnken hiJ cbt aileen lllJJr voor een 

hepaalde mogcliJke invulling van cul

tuur, lcvcn">...tij\ ot ovcrtuig1ng ruin1tc 

bJt. De gcmccmchap WJJrop hct pro

gram zich richt kan in hct vochpoor 
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van An11tai Etzioni \vordcn onl'-.chrcvcn 

al~ ccn gcnlccnc.;chap van gcmccn

'>chappen, die ztch van elkJJr ondcr

'>Cheiden, maar gecn <,cheid,mut-cn ken

ncn. Onzc tijd vrJJgt daJrom, mccr 

dan ooit. 

l'mJ flr. Ei\I.H. 1/ir~eh /l,tflin is lid PI/II ,Jr 
C!)A-{rdclic 111 dr Emtc Kilmfl rn /Joot)lcroar 

intnniltiondttf rrcht 111 ll'rli}CI'ii11}5Ptl/tli)Stukkw 

11<111 de KatJ,ollckc l!niPmitcit /l,-,d,ont tc 

Tillllm) 

T/Jiis .lonsc11 is sta{u!fdtiPakrr hi) /Jet Wctrn

"''<1/'f'c/ijk lnslltuut Poor/Jct C[)J\ 
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