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In zijn column in het januarinummer stelde H.E.S. Woldring dat 

het GPV en de RPF 'religieuze retoriek' bedrijven. Zij streven naar 

een publieke erkenning van 'de norm van Gods woord' en 'godde

lijke geboden' zonder duidelijk te maken wat dat politiek concreet 

betekent. In een repliek betoogt de GPV-er Verbrugh dat er geen 

sprake is van religieuze retoriek en dat het CDA nog veel zou 

kunnen leren van de GPV en RPF. 

E 
r mnet een -,pecialc aanleiding 

voor zijn a\-; iemand zich he

kommert om de toekom<;t van 

een politieke parttj die een an

dere i-; dan die waarvan hij of zij lid is. 

Die aanleiding kan zijn de 

reactie van prot. dr. I-LLS 

Woldring in dit hlad up 

het hoekjc 'Celukkig i-; het 

land' van dr. R. Kuiper en 

ondcrgetekendc dat in de

cember Jongstlcden ver

scheen.1 Fen repliek waarin 

ook nadrukkeliJk hetrokken 

wordt Woldring<. recente 

hock over de politteke li

lmofic van de chri<;ten-de-

riteit en rentmccstcrschap de spirituali

teit ontbreekt, deze worden tot 'kitsch' 

en dat de kritick de partij dan 'dodclijk 

zal trettcn' 

Tegcn de achtergrond van een steeds 

onzichtbaardcr geworden 

C:DA klinkt dit niet vro

lijk. l)c teruggang i<., er 

niet aileen in kamerzcte\-; 

sinds I'J94, maar ook in 

waarnccmhare idcntiteit 

Dr. AJ Verhruy!J 

In het 'C:DA-Iaarhoek 

I <J96- I'J<J7' herinnerdc Ten 

Nape\ aan uitlatingen van 

Bolkestein en Kok, die het 

VCH>r'ote\den alsol de poli

tieke toekomst slcchts 

voor liheralcn en socialis-

Hierin adviseert Woldring het CDA 

mecr overcenkomstig ziJn hronncn te 

sprekcn en te handelcn. I )czc oproep 

klinkt amhitteus. Hct alternatiel ziet hij 

cchter somber in. Hij zegt zelts dat als 

aon de lkcrn\voordcnl gcrcchtighcJd, 

ge-;preide vcrantwoordeliJkheid, sol ida-

ten zou zijn \vcggclcgd Ten ~ape\ gzd 

ze daarin ongelijk ,\\aar het Cf);\ 

lcvcrt 'nog ~teed-, gccn ..,cricu<., altcrna

tid vonr paars zei VVD-kamerlid 

Hoogervorst onlangs in de Volkskt·ant 

van It jZlnuari JOilg"itlcdcn. 

,\\iJ ts a\-; christelqk meelcvcndc 

Ncdcrlander et· vee\ aan gclcget1 dat hct 



door \X'oldring aangc\vezen wcinig ge

ru'>l<,tellencle Jltcrnatid geen werkeliJk

heid wordt. ,\\ct deze intentie i' het 

hicror volgende ge<,chreven. ,\let 

\Xloldring..., oproep om tcrug llJJr de 

hronnen te gaan (en vandaJrult de toe

kom<,t tegemoet' 1 en de <.riritualiteit 

nict tc vcrltczcn, -..tcn1n1en we graag in. 

1\ lih \riritualiteit' geen 'ynoniem i' van 

'emotionaliteit', maar de relatie aangcelt 

met de Cee<,t vJn Cod en van het 

B1Jhelwoord 

De transcendente dimensie 
Wat hctrelt prohlcring van haar identi

telt wo1·dr de chri<;tcn-democratie 

vooral geconfronteerdmct liberali,me, 

con1n1untton~n1e. pr<:1gmati..:;n1e en '-;OCi

i!i!l-democrJtie Wtllcm Brcedveld vroeg 

in Trouw van 12 khruari jong<.tlcden 

wei wat erg retori-,ch wat de kiezcr er 

nog van mcrkt of er nu een regering 

met ot zondcr PvdA, CDA, VVD of 

D66 aan het hewind " Nu wordt wei 

gezcgd dat lihcralcn en communitari<.

ten lormelc regel-, erkennen van 

vriJheld,rechten, onrartijdigheid, ver

delcnde rcchtvaardigheid en verant

woordel,kheden, maar mce<,tal niet de 

chri<,tcli)kc waarden van vrijheid, ge

rechtigheld, naa'>lenlidde en -,ulidari

teit. Dcze chri'>lclijke wJarden hangcn 

-,an1en n1ct rcligic en zijn du-.; gecn ui

tJngcn van ccn autonon1e n1oraal. Ze 
kriJgen gestJite in de maahchaprelijke 

organi<;<~tic,_ I )e maJbcharrelijke orga

ni-,atle'> zijn daarom de hoehtenen van 

de <,amenleving. In het dehat over de 

morJi!l noemde dr' L Heermil op 22 

jun1 I'!'!(> in Trouw van het CDA de 

'partiJ vJn de gemecmchappen' 

1, dit echtcr con<,i,tcnt geredcneerd: 

Als mJat,chaprelijke organi,atie-, nu 

eem geen lcvensheschouwei1Jke grond

,Jag zouden hez1tten 'en hoeveel 'Jige

mcne' en 'neutrale' organr-,otJc-.; zijn cr 
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niet 1. zal de chri<,ten-democratie uitcr

aJITI ook en terecht opkomen voor hun 

zcll,tandighcid 1\laar daar hli1kt gccn 

rcligie uit. Hovendien· 1-, met de term 

'religie' exrliciet de chri'>telijkc religie 

hedoeldc 

Velcn weten wei beter In het CDA zi)ll 

ook men<.en met een andere god-,dien<,t 

dan de chri<;telijke welkom. Ook zij 

mogen tonen wat hen driJil. We kriti<;e

ren dit niet. In onze multircligieuzc sa

mcnlcving kan een partiJ met zo'n 

hrcde toegang een duidelijk hcc;taans

recht bezittcn. 1\laar hct duurzame on

dcr,cheid van lihcrali-,me en communi

tarisme met de christcn-democratie i<. 

zo niet duiclelijk. Ook menig lihcraal 

zal zeggen clat zijn voorkeur voor be

paalcle dcugden voortkomt uit zijn 'pri

vate' religie of innerlijkc ovcrtuiging. 

De VVD telt ook chri<,tcnen onder 

haar lcden. De politiek van hct lihcra

lisme en de beschrcven voorstelling van 

de politick van de chri-,ten-democratic 

kunnen beide zowclmct als zonder een 

band met de christelijkc rcligic bcstaan. 

En over deugden voor de burger kan er 

tu"cn christeliJke en nict-christelijke 

aanhanger<; van christcn-democratie en 

het liherali<;me c.q. dcmocratisch socia

lismc vaak een con<.ensu<; zijn. len 

Crick<,-Romeime gcrcchtighcid,tiloso

!ic, ccn sociali,tische solidaritcitsge

clachtc in vakhonden en een lihcralc 

waardcring voor rentmee-,terschar en 

'>rreiding van vcrantwoorde!,khcden 

kunnen ook be-,taan znncler cen Vt<,le 

over het volgen van ChristLIS. len 

goede gezin.;,pulitiek i:-, in Noorwcgcn 

door een <,ociali-,ti<.che rcgcring bevor

dcrd. Daar i'> dan geen chri<;ten-clc111o

cratle voor nodig, zoudcn llulke<,tein, 

Kok ot Van 1\lierlo kunnen zcggen. 

AI, het echter zou gaan 0111 een tran

sccndente di111en<,~c in het publieke Ie
ven. clu' 0111 her hurgerlijke I niet-knke-



lijke) dank en eer geven aan de 

Schepper die de wereld in stand houclt, 

en die zich openhaart door de opgc

stane Heeren door de Cee'>t. is er <,trijd 

nodig 0111 tot een politieke con<,ensu<, te 

komen. Daar zijn een christelijke poli

tieke partij en een chri<,ten-del11ocratic 

wei voor nodig. Dan moct een chri<,

ten-democrati-,che groepering zich dui

deliJk pro!ilcren ten op-

hecft, op dezelfdc manier op de hurger

lijke regering wil toepasscn. Vandaar 

het woord van lczus. dat aan de keizer 

moet worden gcgcven wat hem toe

komt en aan Cod wat aan Cod toe

komt Calvijn waarschuwdc tegen vcr

warring van de hurgerlijkc met de 

gecstclijkc regcring onder de n1enscn 

Jacques lv\aritain maakte vcrschil tu<,<,en 

een sacralc christeliJke 

zichte van liberalc of 

co111munitari'.tische poli

tickc grocpcn. Hct gaat 

dan niet 0111 de al ot niet 

aanwezige private gelools

belijdenis van de \eden, 

daarnaar wonlt immers 

ook binnen het CDA niet 

Kerken houden 
<,taats- en maatschappij

orde en een 'prolanc' chri'>

tci1Jke orde. waarvoor hiJ 

koos. I )aarom is hier gcen 

sprJke van religieuze reto

riek. Maar wei gaat het 

erom dat in de 'wereldlijke' 

samcnleving de cer van 

Cod op burgerliJke manier 

erkenning behoelt. 

soms een dankdag. 

Moet die ook niet 

een publieke zaak 

gevraagd, n1aar on1 de 

trJn<,cendente dimensic in 

voor de burgerlijke 

samenleving zijn? 

het publiek aanbcvolcn belcid. En hier-

over wil het lihera\i<,me niet \wren. 

In hct verieden gJvcn de partiJen waJr

uit het C:DA is gevormd hieraan meer 

aandacht. Artikel 5a van het antircvolu-

tionairc bcgin~:icl- en algcn1ccn staat

kundig program van I CJ61 vermeldde 

dJt de overheid Cod'> naam moet er

kennen in haar openbaar optredcn. 

Protc'>Sor CPJ'vl. Romme <,chrecf in zijn 

'Nieuwe Crondwetsartikelcn' van ICJ45 

dat de cer van Cod voorwerp van aan

houdende zorg van de overheden moet 

ziJ11. 

Woldring vcrwij'>t biJ zijn beoordeling 

van 'Cclukkig i'> hetland' naJr voor<,tcl

lingcn van vrocgerc antircvolutionai

ren, die publieke crkenning van de 

'nonn van (~od.;; \Voord' zoudcn na~.,trc

vcn, n1aar nict aangavcn \\'at daarondcr 

wordt ver'>taan. Hij noemt dit religi

euze retoriek. Nu kennen we geen 

chri'>leliJkc partiJ die de gee<,tc\ijke VrJJ

heid erkent \hetziJ ARI', CHU, KVI', 

CI'V CDA of RI'F) en die de 'norm van 

Cod-. woord' die in de kerken gelding 

'Anoniem' houden van 
sociale oogmerken 
1-!oe worden christelijke waarden uitge

werkt in het CDAc Uit het rapport 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' bli1kt 

dat op grond van de publieke gerech

tigheid, onder mecr het welzijn van de 

burgers mot:t worden bevorderd, waJr

bij de zwJkken en kwetsbarcn worden 

bcsclwrmd. Dit i-, ecn clement van het 

<,ocialc gezicht van het C:UA. 

HierhiJ miS'>en we nu echter de vcrti

calc dllllen-;ic. Verzuimd i'> tc zcggen 

dat het puhliekelijk danken en ercn van 

Cod ceil maat'>chappclijk oogmcrk "· 

dJt op zich reed'> de mocite ruim

-,choot'> \oo11t. Kerken houden <,Olll'> 

ccn dankdag ,\\oct die ook niet cen 

puhlickc zJJk voor de hurgerlijkc <,a

menlcving Zijn: De Pclgnnwader'> 

vocrden de Ti'""b,}iPIIII) f)ily in. die 

door latere AmerikJJme JliT'>identen 

were! hevcstigd. Uiteraai·d moet zo'n 

dJnk- en cerhetoon JJn de Allcr

hoogste geen kcrkeliJk. mJJr cen hur-

l I lV < 'J7 



geli1k karakter hezitten. Aan plcchtig

heden kunnen kc'>lcliikheden ziJn ver

honden. Hct kan een mijlp;Jal Z!Jn. een 

idea;JI dat puhlieke aandacht W;J;Jrd is. 

En het is JUist de gez;Jmenli)ke impan

nlllg voor een idea;JI die soci;Jie cohesie 

schept kamcraadsch;Jppelijkheid en so

J,dariteit die een '>chouder-;J;Jn-schou

der-gevoel I;Jten ontstaan. Ze maakt dat 

icder in de samenlcving wordt meege

nomcn. de zwakken samen met de 

sterken in verhondenheid voor de ge

meemch;Jppelijke zaak. In het gc

noemde rapport wordt terecht aange

drongen up cen soci;Jie zekerheid die 

de mensen activeert en n1et uitsluit. Fr 

worden hevordering van de arhcidspar

ticipatie, soci;Jic zekerheid. hcrverde

ling en vcrstcrking van het milieu be

plcit l\1aJr we missen de puhlieke 

driJtkracht van een lcvend groot ideaal 

1 het 11d llliiJOrfl11 /)ci <)lo,·iilll< als tinale 

orienta tie'· 11oe zou anders hct socialc 

klimaat van de gemeente in lcruzalcm 

rHand.4:32l ooit zi)ll ontstaan~ 

I )c 'horizon talc' zaken. zoals socialc ze

kcrheld, arheidspartiupatie cnzovoort, 

mocten verkriJghaar worden gestcld in 

onverhrekelijke verhinding met de 

llliet-ker-keliJke 1 hetuiging van puhlieke 

dank en eer aan Cod. Staat cr nret dat 

hct I tweede I gehod van naastenlidde 

gcliJk i'> aan het lcerste) gehod van de 

licfde tot Cod~ J)an moet de wel

doende wil van Cod hij de vcrvulling 

van puhlieke wen<,en op ;JJrdc ook 

puhliek worden erkend. Ti1dens op<,tel

lrng van ccn rcgcring-,progranl hij ccn 

kahinet'>hm11atie moet aan deze hc

lcidsvoorwaarde worden vastgehouden 

\'V'oldnng gaJt n echter te kritiekloos 

va11uit dat ;JIIe, wat hoven hct pi;Jtte 

vlak uitga;Jt, geen puhlieke a;Jnd;Jcht 

toekomt. H1erhi1 volgt hi) de vi'>ie van 

de liherale Vcrl<chting We '>luiten hrer 

op een vcrschi)llscl dat ;JI in I '!'lO door 

( \)\' 1 ·J~ 

Paul Tillich werd gesignalccrd en als 

protanisering ('Pm[11111ldt') were! hestem

peld Dc.,tijds heschreet mr I C llaak 

(uit de school van H. Dooyeweerd) dit 

al, 'ccn verbergen van de geestelijkc 

doeleinden en een naar voren hrengen 

v;Jn de mecr seculiere driJtveren van 

een hcweging' ll;1ak nocmde dit lievcr 

'anonimiteit' 1 Ze zou voortkomen uit 

een sche1ding van het natuurlijke Ieven 

en het christelijke Baak waarschuwde 

tcrecht tegen geestelijke vervlakking· 

de anonimiteit hevordert de secularisa

tie. 

De private 
samenlevingsverbanden 
Een andere uitwerking betrclt het rmd

denveld. De private verhanden en orga

nisaties zoals school. hedri)f en vcreni

ging worden vaak aange\vezen a]-; 

intermediaire instellingen en aan

spreekpunten voor de overheid, scha

kels tussen burger en staat. In cen deel 

van dit middenveld zijn helangrijke 

ovcrhliJh.elen te vindcn van voormalig 

en ook hedendaags bloeicnd geestclijk 

Ieven. Onze wen' zal niet andcr, zijn 

dan die van andere welgezinde kiezers. 

namelijk dat de politiek ertoe hwlra;Jgl 

zulke geestelijk hloeiendc gemeen

schappen in stand te houden. 

Hierhij komt de netelige vr;Jag aan de 

orde welke strategie h1ervoor nodig i'> 

Cczegd wordt dat de overheid moet 

')trcvcn naar ondcrstcuning van conlpc

tcntie'> van het maatschappeliJk mid

denveld. Komt dit de geestelijke bloei 

van de hedoelde organi'>;Jtie'> ten 

goede~ WaarschiJnlijk wei in een mid

delceuw'>e situatie, met overheden die 

lcvcnsheschouwelijk homogeen werden 

geacht met de kcrk en met eer1 hevol

king, die hovcnJicn gccn algcn1cen 

kie-,recht hez;Jt. De modeme lcvenshe

schouwelijk pluritormc samenleving is 

c 



echter geheel ander'>. In vee\ gcvallcn i'> 

er allcrlci tcgen,praak tu<;<;cn hct gce<;

tcliJk Ieven in de pnvatc <,amenlcving'>

vcrbanden en het puhlieke neutra\«;me 

en agno'-;tici'-1111C van de ( paar~c l ovcr

heicl. A\, de overheid worclt opgeroc

pen zich rechbtrcek'> met dezc organi

<;atic<; tc ver<;taan en <;tcun aan hen te 

hieden. clraagt cl1t hiJ tot Ct'n zekcre 

'vcrstatclijking' van dczc organisaticl). 

Dit <;\lmulccrt geen gec<;telijk Ieven, 

maar draagt eerclcr biJ aan cen iclcnti

teit'>Lri'>i'> Volgcn<; de lltrecht-,e god'>

clicn<;t<;ocioloog H. I. Tielcman blijkt dit 

onder mccr uit het ophclkn, lu'>eiTn, 

regiona\i.,crcn van eertijd'> blociende 

instcllingen laugustu' 1')96). 

De hnancicle steun van de overheid aan 

maat<;chappclijke organi'>atie'> die nict 

van haarzclt uitgaan, zoa\<; biJvclOrhcelcl 

aan het bijzonder onclcrwij<,, i'> niet 

mcer dan ecn compen<;atic aan de 

ouder'>. Want zij maken geen gebruik 

van her openhaar onclcrwiJ<;, terwijl zij 

hicrvoor tnch hc\a<;ting mocten beta

len. Daarom behoclt de overheid,be-

kostiging gcen aanlciding tc zijn voor 

ver<;tatclijki ng. 

In onze parlemcntaire clemocratie moet 

rccht<;treeks overlcg tu'>Scn de ovcrheid 

en private maal'>chappelijkc nrganisa

tles nict vanzcllsprekcnclheicl ziJn 

Private organi'-Jatic~ zijn organi-,atic-, 

van en voor de burger<, die dezc nrgani

<;atie'> in <;tancl houden. Willen cleze 

burger<, dat de overhcid a\, hoofd van 

de gchclc puhlickc samenlcving ecn bc

paald belcid met betrckking tot clcze 

organisatic~:. vocrt dan ligt hct in de 

rcclc dat de bedoclcle burger'> dit pri

mair via bet parlcmcnt bij de overhcid 

aanhangig n1akcn. A\:-, de organi'-;aticr.; 

reed'> buitcn de Kamer' om at<;praken 

met de overhcid maken, bcclt de 

Kamer bet nakijkcn. Want de overbc1d 

heelt zich dan al prakmch gehonclcn 

De ondoorzichtighcicl van t'en naar 

corporatismc neigcnd <;telscl 1 d1e hct 

CDA geen goed doer 1 kan hete1· wor

den verminderd. Hiercloor zal hct ge

wicht dat de burger aan de politicke 

parti)Cil tockcnt worden verhoogd 

Christelijke democratie 
A\, laat<;te nocm ik de democratic 

Woldring merkt correct op dat bierbiJ 

de burger'> direct of ind1rect particqx

ren in bet opcnbaar bestuur en dat 

gec<;tclijke vrijheicl en gelijkhcid voor 

de wet ziJn gewaarborgd. Ook cloor

breekt hij even de anonimitcit a\<; hij in 

ziJn hoek <,chriJtt clat voor de chri<;ten

democratic hicrbij komt de erkenning 

van Cod als hong<,tc <,oeverein. !\bar 

clan worclt slccbt<; gezegd dat Cod op

roept tot naastenlicfde en solidariteit 

met armcn en vreemdelingen. Dit i'> 

weer het tweeclc gcbocl van !\lat. 22 37 

zoncler het eerste. Ad1eu, chri<;teliJke 

pmhlcring' Want ook andere part11en 

vcrwcrken vormen van naa<;tenlielclc en 

<;o\iclaritcit in hun belc1d 

De geclachtc aan een theocratic wordt 

znwel door Wolclnng als door de au

teur' van 'Celukkig is het land' vcrwor

pen - ze i'> in <;trijcl met de vrijheicl van 

godsdien<;t. Woldring verwerpt nict ai

leen de theocratic, maar ook bet <;liT

ven naar ecn cbri<;te\ijke <;taat. Dit i'> 

niet duideli1k. Als hct gaat om ccn <;taat 

die tcvens de ccrclcr gcnoemclc kcn

nlerkcn van ccn dcn1ocrat1c hcc!t, gaat 

hct om her <,\rcven naar ecn chri<;tCIIJke 

democrati'>cbe <;taat. 1\ \oct uitgcrckcnd 

de chri<;tcn-clemonatlc claartcgcn Zllll~ 

Dit maakt opwaarclcring van de chn<,

tcn-democratle onmogcliJk 

We vcrmocdcn dat hicr ecn miwcr

<;tand in hct <,pel i'> \,her vcr,chil tu<;

<;cn de hurgcrliikc en de gcc<;te\ijkc 

orclc hicr \\'cl in rckcning gchracht' De 

auteur zegt namc\ijk dar et'n chri<;tc\iJkc 
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sl<Elt ~lln·n in her rijk van Cod kan he

staan en niet van dezc werelcl is. Dit 

~~~tste WIJSt 11u JUist op de hicr n1et he

d()(·lde gee<,teli)ke ordc iloh I R 36! 

Hier ga~t hct echtcr om dc hurgerlijke 

regcring, en ook dezc heeft haar macht 

van Cod. AI., de koer<, v<Jn de hurger

lijkc rcgcnng 111tttcriali-.ti"ich i..,, agno;.,

ti.,ch ot llationalisti.,ch. kan die in dc 

politieke strijd zekcr worden verv~ngcn 

dom een chri<;teliJkc koers, die op pa<,

<,cnde manier is gericht op de ontwik

keling van land en volk tot ecr van de 

Koning dcr koningen, tot eer du., va11 

Cod, volgen<, de HIJhel Als het hegin<;el 

v~n cleze kocl-., in de Crondwct opgc

nomcn zou kunnen worden luitcraarcl 

~llccn met hurgcrlijkc, du., marginalc 

toct<,ing van hct hckidi, kan van ccn 

chri<,tcli)kc clcmocrati.,che <;taat worden 

gesprokcn. Daamaar tc <,lrcvcn i., ccn 

zaak die vandaag geen uitzicht op 

<,nclle IT<,ultaten hicdt, maar die toch 

n1ct van ecn andere wcreld i' 

Woldring hcstecdt in zijn <;tudic tcrecht 

veel aand~cht aan chri<,tclijk-politiekc 

denkwiJzcn uit het vcrlcdcn. ,11.1aar hij 

toont hiervan vooral de projectic<; in 

hct platte vlak. DaJrdoor kan hij de 

mcning verstcrken dat ook de chri<;ten

democratic haar politick kan prohlcren 

in hct platte vlak. Dezc mcning hcruq 

op miwn.,tand. De historische bron

ncn worden rcaiJSti.,chu als de verticalc 

dimcmics duideli)ker uit de vcrf komcn. 

!)it kan ccn opvv'Zlardcring van de nlo

demc chri'>len-dcmocratie <,lcunen 

lliJ onderzoek van het verlcdcn hehoort 

ook onderzock v~n het hcdcn. We den

ken d~t de chri,tcn-dcnwcratic gocd 

zou docn ak vonuit haar knngcn Vv'Zlt 

meu aandacht wordt hestecd aan de 

~ndcre 1 christclijkc 1 partijcn 111 ons 

lam! Cckeken b11 worden naar de 

goedc ZiJdcn en naar de tekortkomin

gcn va11 hct hclc1d dat wordt voorge-

< llV 1 •c 

<,taan door andere pJrtijen met ovcr

ccnkom<;tig hronnenmateriaal Ook die 

andcrc partiJen kunnen daarvan lei-en. 

Omgckcerd hebhen wij met allen die 

de chmtclijkc politick zijn tocgedaan 

willcn zoeken hoc het C:DA bcter aan 

ziJll bronncn kan heantwoorden en bc

ter ka11 hijclragcn aan de kwaliteit van 

hct Ieven in Nederland. 

f),· A 1. Vcrlmu}IJ 11'115 """ 1%7 tot 1071 ld 
Pilll de stlliltscolllllllllic Cills-Douucr c11 Pilll 

1 '171 tot 1 'IS 1 lid Pilll de Tu'ccdc Kmucr Poor 

/Jet CPV 

No ten 
H [ ~ \Voldring, 'CPV en RPF on-r de pu
hl1ckc nwrJJI over'( ;clukk1g ,.., hu l,1ncl' vJn 

R KuiJKT en A 1. Vcrhurgh, vcr'>Lhc11cn hi] 
llu11tcn en St h1ppcrhc1Jn en I )e VuurhJak De 

Lolumn h tc v1ndcn Ill ( 1'11'-ie!i /)l'llltllldli,t/Jt 

1 1l'l~'t'llllllii/CII} '/{), 5() 

A Kl1nk Lrgcn d1men<:.rc normJtiVIlCil 111 poll

tlckc lilo..,ohc Bockhec.prcking \clll II L S 
\X'oldnng 'l)c chll'>lcn-dcmou<ltiC [en kn

li'>Lh ondctzock naar h<1JT polit1ckc !ilo<.otlc' 

In ( 1'11,/UJ Donoc~<J/,·,d\ 11crknn:n:ifCii 2 7<) 5i

(J5 

fie! ( ,lil'l!li'llll', met ccn \'OOr\\'()(Jrd \clll II 
I )oo\'C\\'ccrd: Ten I l<1vc I (J-1-5 22 

Forum 
In deze rubrick passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

tnentcn gcgeven \Vordcn voor ccn 

bcpaalcle opvatting. llijdragen zijn 

welkom die in nict mccr dan 2000 

woorden ccn prikkelcndc kwestic 

ncerzetten. De opinie moct passen 

in de opzct van C:DV hct client tc 

gaan over de <,trategischc vragen 

achtcr de politiekc actualitcit. 

l3ijclragen die cliscussie uitlokken 

vcrclicnen de voorkeur. 
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