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uim tweecncenhalt JJar hcdt 

de christen-democratic nu de 

kam gehad zich tc vcrnJcu

""cn. AI gedurcndc twcc jarcn 

voor de vcrkiczing<,ncderlaag i-, in dczc 

kolommen i en 111 lwt nieuwe Program 

van Llitgang'>plllllcn) voortdurcnd gc

'>lcld. dat <;cdcrt I 'JS'J voor de chri'>lcn

dcmocratie ccn wczcnlijk n1euwc ta-,c 

wa<, ingetrcden; dit gcldt haar priori

tcit<,<,tellJJlg, hJJr analy'>c'> en haar 

tuonzetting. Waren de ccr<,te Vl]rtig ]a

,-cn. zo tot aJn de Twccdc Wncldoor

log, gckcnmcrkt door de strqd tegen de 

armocdc en <lchtcr<;tclling, in dc na

oorlog<,e la-,c ontwikkcldc de chri'>tcn

dcmouatJC in luropil zich tot de hc

langri,btc tactm 111 de <,triid regen hct 

conllllUlll~lllC en voor vcrzocn1n~ op 

om continent. Daar \\'Jar de houding 

VZttl crgcn<.,-tcgcn-zijn her hcv1g<..,t wcrd 

gehantccrd. drcigdc met de Vl]ilnd ook 

de riiiSOII lcirr v<1n de chri<,tcn-dcmoua

tJc tc vcrdwi]ncn 'zo<li'> 1n ltaiJ(; i_ In on<, 

land wa-, cr kcnnclijk ccn ililrd,chokkc

rigc ncdcriJJg voor nodig 0111 in hrcdc 

knngcn van de chri-,tcn-dcmouatic hct 

hc<,cl tc docn doordringc11. dar ccn fun

damcntclc vcrnicuw1ng nooclzokcliJk 

nng. 

J)c chri<,tcn democratic wmdt daarhi1 

kcihard tcruggcworpcn op de vraag, 

Wi1i1r zij cigcnl1_1k voor qJJt, nict zozccr 

tcgcn wic 211 "- Ln her i-, in de pol1tick 

hciC~a<, altqd Wilt gcmakkt·l,jkcr on1 tc 

zcggcn \Vdar JC tcgcn bent, vooral tc

gcn w1c jc bent. 

Wat wa<. hct hecrlijk on1 mcn<,cn aJ, 

Den Llyl a!, tcgcn<,tandcr tc hchhcn, c11 

cen hcwcging die van ..,]aptc en toc

gcelli)khcid tcgcnovcr de Sovjct Lln1c 

cen gcloot-,artikcl had gcmaakt' 

1\laar nu '>tclt zich zondcr de mogcli,k

hcid van cxcuu<, de vraag, of de grond

<,[ag van hct C:DA nog ccn ondcr<,chci

dcndc. oricntcrendc, kcnmcrkendc. en 

grotcrc grocpcn hinckndc vcrtJiing kan 

vindcn in ccn nicuw maahchappelijk 

progrJmnla. 

Wic de in~pJnningcn VJll de olgclopcn 

twcc JiltTn gevolgd hcdt, wcct tbt n 

ccn nicuw optillli'>lllC i-, doorgchrokcn 

hij vclcn. die crvaring hchhcn opgc

daan mel de dnclcdigc a011pak- ilnaly,c 

van de automati...,nlcn in onzc -.an1cnlc

Vlllg, conlrontJtic daarvan met onzc 

uitgang~puntcn en de vcrtoling van die 

hot.:.,Ing 111 nicuwc kcuzc...,, nicuwc pno

ritcitcn en nu ook wciJJcht ccn nJcuwc 

klilllkkkur De hlu11dcr, vJn 11apar 

I'J'J:l ell vooJ-Jaar 199~ kun11en daarhi1 

wei ccm ecn Nc\SIII<} 111 l!is,}rnlc' zip1 Hct 

paar<,c rc-,uitdJl stclt om Jlll ook in '>laat 

JLml die contJ·a,tklcurcll in hct politickc 

ckbat JJn tc hrcngcn waztrdoor hct in 

de politick weer crgcn.:., over zZll gaon 

Onderstroom en bovenstroom 
Fcrdn " ill dczc kolommcll o11dn de 

titcl '\X:e '>taan c1 nict aileen voor uJt

vocrig ingcgaJil op de gczJnlcnlijkhcid 

von dczc undaging voor zovclc in...,tcl

lingcn en hcwcgingcn die z1ch vanu1t 

lll)hcl"-' ill'>plratic hcziglwudcn met de 

onlwikkc!Jngcll in '>amcnlcving en cui-



tuur. De <;ignalen var1 herkenning van 

die gczamcnliJkc onru<;t, zorg voor de 

ovcrclracht van de hcpalcndc waardcn 

in onze cultuur· en die toekom<;tgcricht

hcid worden talri,kcr. 

In acaclcmi'>che kringcn en in <;tudic

ccntra, in '>ommige media en ook hi) 

maat<,chappclqkc organr<;atrc<, worclt 

heel vccl aanclacht hc<;tccd aan dit <;oort 

vragcn. Vanuit dcnw<;kopr<;ch onder

zock en door lrCidll'tlic/Jcrs worclt hct 

heck! gccomplctcerd, hct hccld van cen 

grocrcndc ondcr<;troom in de <;amcnlc

vtng, die zich - kort gczcgd- nict tc

vrcdcrl <;tclt met hct pragmati<;nlt', met 

ecr1 politick van aileen maar doen. wat 

de hand tc docn gcclt, met ccn rnaat

<;chappi[vi'>ic van hicr en nu 

lc hocft nict tot de so111lncurs tc hchorcn 

om onru~o,tig tc zijn over ccn aantol au

tomat"rncn in urltuu1· en maat<;chapptJ, 

IC hoclt n1ct wcrcldncemd tc zijn om 

tc crvarcn. dat cr ccr1 grotc hchocltc i'> 

dan ztngcvtng en lliCU\\' idca]i...,n1C; JC 

hoclt gcen ,/cr•ol tc ZIJn om waar tc 11C· 

men. dat cr helang<;tclling, hchoeltc i<; 

aan '>piritualitcrt, oudc er1 n1cuwc, JC 

hoclt gccn traditiOilJiiq te z1jn om te 

voclcn. hoc n1cn...,cn vragcn nJar ...,Jmcn

hrcngcndc vcrhanden, naar ·10,*· en 

mcn,clitkc gemcc1"chappcn 'die· nrc

mand vcrlorcn Iaten gaan" jc !welt 

gccn kahmrterrncntalitcit te hchhcn om 

tc n:gi'-olrcrcn dZlt cr h11 vclcn ccn onl

,Jag tc hc'>pcutTil vall van hct kwanti· 

tcihdcnkc:n en hct rckcnen 1n tcrmcn 

van mccr 11aar hct kwalltcit<;dcnkcll c11 

hct tcllcn rn tcrmen van hctcr. dcgclijk. 

duurzaam 

Natuurlqk de hovcn<;troom lijkt nog 

<;ten!, hcpaald door hct \ \'c t11r II" clhllll

/lJOJJ-1·-gcvocl groc1 a<..,tJ.It, cllicicncv, 

-.chaalvcrgroting, pnvati...,cring, over

held al'> ondcrncming aile, moet kun

ncn zcltrcdzaamhe1d 

r\laar er zijn niet aileen onrust en 

nicuwc vragcn, cr zijn ook nicu\VC zor

gcn. Zorgen over de verloedering van 

de lcclomgcving, waar opccns blijkt, dat 

de wortcl-; cbarvan zo dicp zip1, dat ze 

nict met wat mccr hlauw op <;traat tc he

<;triJdcn zi1n Er i'> wocdc over hct onge

<;tralt hlijvcn van grotc en klcinc crimi

nclcn. Er i-, zorg over de vereenzan1ing 

-die kecrzijdc van <;prankclcnd indivi

duali<;me- van zovclcn in bcpaalde lccl

tijd>kla<;<;en. in bcpaaldc grocpcn. lr i'> 

de wocde van zovecl ouder'>. dat de 

maat<;ehappiJ kcnneli1k gccn vcrlighcid 

mccr kan garandcrcn voor de cigcn kin

dncn op wcg naar <;ehool: het drug<;

aanhod, de verkeer-;onvciligheid, de 

hoon voor wrc ccn andcr dan hct domi

nant lecfpatroon volgt. Er i-;, jui<;t ook 

hi1 mcn<,en die hct rcdclqk gocd heh

hcn. de irritatic over de armoede hq die 

groepen, d1e niet zon1Z1ar op eigen 

kracht rncekunncn. F1- i<; vooral dat ge

voel van tekort gedaan worden, a]..., men 

door de bureaucratic allcrccrst al<; bcla-;

tinghctalcr of <;triNdlczockcr bc

<;ehouwcl wordt. en door de ondcmc

ming en n1cdia vooral a\..., con<..,unlcnt. 

De burger die al, mem hchandcld wil 

worden en nict 111 ccn actua\i...,cring van 

hct .1011 h·l/c rl ldi' ltli al-; gocderenhegc

rig minkukcl ol <;olrnummcr 

L:n hr1 waar<;chiJnliJk vcelmecr memcn 

dan op het ecr<,te gczicht li)kt. i<; er die 

-;om<; ondcrhcwu<;tc -;om<; explructc 

zorg over de vraag. o! volgcndc genera

tic-; nog iihu/J,,,/,1 ccn ta11-c kan<; krqgcn 

om kenni<; tc makcn met en dccl tc 

hchhcn aan de waardcn. drc onzc cul

tuur· ccuwcnlang bepaald hcbbcn. 

I )ic zo1·g en die onnr<;t kunncn heel 

goccl <;Jmenvallen met de crkenning 

van de grotc vcrworvcnhedcn van de 

laahte halve ccuw. die- om hct rapport 

'1\icuwc wcgcn, va<..,tc \\'aardcn' tc utc-
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ren - allcs hedt gehracht waar hct de 

ccr<,tc hcllt aar1 onthrak Daarmee 

wordt dan vooral gcdoeld up die onze 

cultuur hepalende drang naar zellvcr

wcrkcliJking 1\laar· dat is het mi'>'chien 

juist: memcn wrllcn lwhandeld worden 

als vcrar1lwoordelijke burgers, als zcll

standige en verantwoordelqke pcrso

nen, in de maatschappiJ al'> geheel. in 

de relatre met de politick in de hcjcge

nrng door de reclame, en vooral in de 

voorz1cningcn van zorg en vonning. 

Nrct aileen de academische centra zqn 

n1obdi~ccrhaor op de vraag naar die an

dcre '>amenlcving r zed<, ik eerdcr- hrcr 

heschreven hehi. dat gcldt eveneens 

voor de hedcndaag'>c burger 

Schelden op paars? 
Die andere samenleving~ Is een andcr·e 

samenleving Crherhaupt dcnkhaar. w<1nt 

we hadden toch de m<1akha<1rhetd van 

de samenlcving hi) hct oud vuil gezet~ 

lliS'>chop Bar hcdt in zijn toe<,pra<:!k op 

het congres 'Christen-Democratic als 

hcwcging van de tockom'-!t' van n1ci 

1995 opgemerkt, dat hrr ir1 chmtelijke 

kringen dikwijls zovecl zwartkijkeriJ te

genkomt, als het ga<1l ovcr 'de slccht

heid van de tiJckn HiJ riep op om in 

navolging van Johannes XXIII nreuwe 

or1lwikkelingen te ontvangen als een 

gave vJn C~od waarn1cc n1oet \Vordcn 

on1gcgaan naar C~od'-. hcdocling 1 

I let i'> stom gewee<,t om als reauie op 

de f,yfm; v<1n de Den Llvliancn ir1 

Nedcrland om de maatschappij naar ei

gcn inzrcht in te richtcn, ons tc scharcn 

in het koor v<1n dc machtelozcn. Wic 

de amhitie opgedt de maat<,chappiJ tc 

hervormen, kan zich aileen nog 111<1ar 

met zichzelt hezighouden. En dat is nu 

net wat paar·s kcnmerkt. 

Het onthreekt hij de participanten van 

paar'i aan rctlcctic over \\'tit voor ;.;oort 

samenlcving ziJ eigcnli1k willen. Het re-

ccntc Liheraal TockomstpcrspectJcl Vrir 

en verantwoordeliik' i'> mager en teleur

stcllcnd. evcnals de Den Llyllczing v<1n 

Kok dar W<1S. Over het grotc staatsher

vonningsproJect v<1n [_)(,(, wordt sinds 

bng nict'i 111ClT gchoord. 

Het onthrcken van toekomstvisie komt 

p<:!r·tiren met zo verschillcndc tradities 

wei gocd utt: cbt kJn de eulonc nog 

vcrlcngcn, llltiJr intu'-l~cn vraagt die '-lJ

nlcnlcving vi-;ic Fen JJllwoord met 

nJme op het prim<1Jl van de markt een 

ander antwoord ook op de positic van 

de niet-zellredzanwn 111 onze lll<1<1l

schappij, economisch en socia<1l Dre 

hlcekhcid wordt <,chril, als het over de 

twee terretnen gaat. waar de echtc strqd 

om de kwaliteit cn menswaardigheid 

VJn de tockom..,tigc lllJJt-.chappiJ nu ge

start moet worden de comhinatie v<1n 

eumomi'>che gruci en hehoud v<1r1 de 

Schepping en voorJI de vraag naar een 

nieuwe internationalc ordc van gercch

tigheid vcilrgheid en duurzaamheid 

!\ lJJr de zwJkte van paar...; i-, geen red en 

om crop te gaan schelden 1\atuurlirk. 

sorns steekt n wei een visie hi) paat·<, de 

kop op. nameliik die van de atrekening, 

vooral a]-, hct gaat om de JllJJt<.,chappc

lrrke vert<1lingen van hepaJide christe

lijkc waarder1. cn dan past eer1 krJchtig 

antwoord. ;\bar de hoolcllijn van ons 

client een andere tc zijn: het gaJt om de 

ontwikkcling var1 een Jltcrnatid. Het 

gaat om de lormulcring vJn die andere 

maZlt<..;chJ.ppiJVi<..;ic (bt andcn.~ cngJ.gc

merlt, dJt Jndcrc antwoord. Cihcrhoupt 

dar <1ntwoord op de onderstroom 

Het heste antwoord op paars is niet de 

aanvJI maar het alternaticl: het wei ge

ven van d<1t antwoor·d, het wei ontwik

kclcn van dic ll1<1<1tschapprJvisie 

De nieuwe termen 
1\laar dat wil ntet zeggen. cbt we p<1<1r-s 

niet al<, rderenticpunt kunnen gehrui-
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ken. In \l'ezcn dcnk ik, dJt het gJJt om 

vtn contrJtcmlcn tcgenovcr de ,lcutcl

woordcn VZlll paor-. 

!\1, pJJr'> uitgJJt VJil hct individu, moe

ten \I'll niet tc hoop !open tegcn c!Jt be

grip met ook hciJngriJke vcrworvcnhe

den, 111JJr diene11 wiJ c!Jt JJil tc vullen, 

ol tc vcrvongcn door on'-. hcgrip van de 

/'moon \Vic uitgJJt VJil de volhcid vJn 

dat hcgnp met zi)il clcnlcntcn van vcr

Jntwoordelqkhetd hetrokkenheid op 

medcmen'>ell en op gcmeemchJp, en 

tllltLltett komt tot hevt-iJdende come

quentie'>. ( lt her nu gJJt over de wi1ze 

VJil zorgver'>lt-ckking, de JJmprJkelijk

hcid h11 mi,drqven, de hc<,chcrming vJn 

Ieven in Jlle tJ'>en, de '>LhJJI vJtl voor

zieningcn, de kwJiiteit VJil her onder

wii..,. l)c hantcring Villl ddt hcgnp gcclt 

een heldcre en voorJI onder'>cheidende 

heliclltlng 

;\J, pJJI''> uitgJJt vJn de polen mJrkt en 

overheid, ciJ11 hehhcn WiJ Jlli'>l op dot 

punt Oil'> etgen Jntwoord duidclijk ge

<lLluJii'>ecrd in her StrJtegi'>ch BcrJ<lcl. 

Hct hcgrip "lllllCJJicP/11~] ztl..., andere actor 

i'> jui'>t ge,chtkt om duideli1k te mJken, 

cbt er llJJ'>l dtc mJrkt, llJJ'>t die over

hetd en llJJ'>t ciJt individu cen eigcn rc

<llitett i'> die gekoc'>terd en he,chermd 

nwet worden. I )c '><lll1enleving zeit 

n1oct worden aangc..,prokcn op hJur in

drukwekkende prohlcemoplo<,<,end ver

mogcn. I )ic t~ndcrc aanpak op vrijwcl 

Jlle heiJngrqke politieke terreinen, de 

vcilighcicl, het zo IJng mogeli1k inte

grcrcn v.:1n mindcr gocd lllL'Ckunncndc 

memen, de Jmwedehe'>lriJding door 

pJrltctpJtte, de hurgerinittJticvetl in 

mcdiolanLC de cigcn aCJnpak van natuur

heheer. de ondemcming, die mecr i'> 

dJn ccn win'>tuitkering'>lllilchine. In de 

l'eri,coop vJn hct decemhemummer 

I 'J'J(J met de titel 'I )c zcllgekozen ker

kcr' i-. ccn poging gcdaan orn -;canncn

dcrwqze de term \Jnlcnleving' concreet 

( [ )\'} '!/ 

tc m<1ket1. DJt i'> de po'>iticve henJde

ring, maar cvcna\-, hct hcgrip van de 

pcr<,oon, i'> dit hegrip zo ook hruikhJJr 

voor het oppo'>ltievoeren regen die 

nlJJtrcgclcn en hcnadcringcn, die 

lllJXilllJJI tnzctten op hct prilllJJt VJil 

de poltttek ot de 111<lt-kt en te weintg ot 

gccn rckcning houden n1et de autono

mte e11 de onmi'>hJJrhcid Viltl deze JL-

tor 

Fn clJn i'> er nog een dcrde dimemie, 

die in \\'CZen '-ltaat tegcnovcr hct hcgrip 

lilx:t·Jii,mc en lihert111iteit I )c omJr

nling ook door '-ltromingcn, die nict uit 

de politieke trJditte VJn hct libcrJii,mc 

voortkomen, zoJI'> de '>OLiJJI-dcmocrJ

tie, en die de ideologi'>che hJ'>l'> voor 

'>tromingen hinnen de U>illitic vormen 

lcidt tot hepJJide, veelill WJJrdevriJe ot 

<,cmi-wJJrdcvriJe 111JJt'>ch<lppci1Jke keu

zc'>. l'rol dr I I.LS Woldring mJakt in 

zip1, in clit llllllllller hc'>prokcn, bock 

'De chn'>ten-dcmouJtie_ Fen kriti'>ch 

onderzoek nJJr hJJr politicke tilmohe' 
0 

dutdelijk, hoc hcpJicncl cleze gedJcht

c'-ltroom i-; geworden. Het antwoord 

vJn de chri'>lcn-clcnwcrJtie dtent 

d<Jarop tc zip1 de nJdrukkeiiJkc relcrcn-

Cf:· 

,...,_ 

Ook dcze dimemie '>Lhcpt 

een duideli1k ondcr'>cheid 

Hicrhij gJJt her over hc

'-lchernltng en erkenning van 

het gezin en de tamilie; over 

de vr<1<1g nildf het puhlieke 

klimJJt, hijvoorheeld terzake 

Het beste antwoord 

op paars is niet de 

aanval, maar het 

alternatief. 

vun uitingcn van geweld en :-,cksuele cx

ploit<ltic, dJn gilJt het vooral om de 

vraag naar cvenwicht tu"''-len hct conl

mcrciclc c11 het niet-commeJ-cii'lc en 

nJJr ruimte voor plurilormiteit in '>cho

]Jng en zorg. Hct gaat on1 he:-,chcrnling 

van in'>titutic<., Jil zeker, lllJJr ook 0111 

de vraag, vvelke inspanning onze nlaat

'>Lh<lppij en onzc overheid het WJJrd i'> 

0111 het gec<,telijk crlgoed op eigen-



tijd'>c wijze te communiceren en cen 

nieu\vc gcncratic een kan-, te gcven 

daarmec kennis te Iaten maken en dat 

te integrcren. 1-let gaat om het behoucl 

in onze cultuur van hcgrippcn als 'ver

antwoorclelitkheici', \olidaritci( 'vcr·

zocning' 

Hct is hicr, dat de nog he,taandc instcl

lingcn van chri-,telijke inspiratic op ccn 

JJntal terreinen de vertaalslag moeten 

makcn om tc vcr-mijdcn. dat zij weg

zakkcn in resignatic ot wcgvluchtcn in 

onnodig i"iolen1cnt en on1t1rn1ing van 

ecn dompcrscultutll- Het reccntc rar

port 'Caven in ovcrvloed. EuropeC'> cul

tuurhclcid in chri'>lcn-democratisch 

pcrspecticl' over de noodzaak van ecn 

Luropces cultuurhclcid en het ckzcr da

gcn vcr..,chencn rapport 'I)c vcrzwcgcn 

kcuze van f\:ederland. Naar cen chris

ten-dcmocr-atisch bmilic- en gezimhc

lcid' over hcdendaag'> gczins- en tami

lichekid zi)ll hewuste aanzcttcn om 

ook op dit terrcin de concrete vertaling 

tc maken vJn zakcn die ander'> in de 

wolligheid van 'ethi,ch revcil' ol ·rlloroli

ILhc Wc11dc' hlijvcn '>teken. Die aanzetten 

vcrdicnen ecr1 sy'>tcmatisch vcrvolg. 

lr i.., nog ccn v1crdc notic, d1c vanwcgc 

de chrr'>ten-dcmocratic met nadruk 111 

hct politrcke dchat gchracht drcnt te 

worden. J)at i'> eer1 bcgrip, dat eigenliik 

geen rdcrentie hedt aan een paar'>c 

'>pregcltcrrn. Srmpelweg, omdat eire di

mensie sy'>tematisch ontbreekt Het 

gaat dan over het hegrrp lockollllit)cn,hl

ln·d Niet. dat dit kahinet op aile terrei

rlen de toekomst vnwaarloost I k 
agcndJ va 11 tockonl..,tgcric._ h tc i nvcqc

ringcn en lllZlatrcgclcn wordt cchtcr 

nict hepaJid door c-cn c·igen coherente 

tockom'-.tgcrrchtc vi'-lic moZtr tclkcn<., in

gcgcvcn door de ZlLtuZllitcit !\ lu.Jr dz1t 

lcrdt drk\\iil'> tot conllictueuze en on

oploshar-c dilcn1ma's dcnk aar1 Beck 

aan de atkoop van rlJtuurhczwar·c·n hi1 

de aanlcg van infrastructurelc werkcn, 

en aan hct uitstel van t'Crl intcgralc be

naderi ng van hct 1nohi I i tc1 t<.;vraagstuk. 

Het lcidt bovcnal tot cen onevcrnvich

tigheid lUS'>Cil de hclangen van de nu 

geldverdienendc I cn '>temgercchtigde 1 

gcncratics tegcnovcr wat nodig i-, voor 

de oplciding, vorn1ing en tocru<.;ting 

van ko;11cnde Van hczurnigingcn op de 

kindcrhii~lag tot ccn vcrcnging en vcr

schr·aling van de ondcnvr,slaciliteiten 

Hct CI)A moct sy'>lemati'>ch en de'>

kundig biJ aile ovcrhcid,maatregelcn. 

vooral hij hct nalaten crvJn en hi1 de 

politickc prioritcil'>'>telling nagaan, wat 

noodzakelijk i'> voor de urtbouw van 

ccn 1:wercld 1-,amcnlcving, waarin ook 

volgendc gcncratic'> rovale kamen hii

gen op zcllverwer-keliiking, welvaart en 

gcrcchtigheid Ook dat zal durdclitk 

andcr helcicl oplcveren op het gchied 

van technologie op dat van landhouw 

en vocd,elvoorzrening, hi1 ondenvi1s 

intr·astnrctuur·, hij de reiJtrc onderne

ming-werknemcr hi1 de li'>cJiitert. Hct 

karl de hoognocligc impuls vcrschJHcn 

voor her-,rel vJn het internJtronali'>llle 

in de politick en <>Jmcnlcving Het 

wcgkv·.'l]llcn daarvon in de laot-.tc JZ11Til 

i., miS'>chicn hct mce'>l in het oog '>Jlrlll

gende tekort var1 het paar·'>e ovcrheid'>

helcicl. 

Tezan1cn kunnen deze vier bcgrippen 

de klankkleLII- geven aan die eigen her

ken hare keuze'> en kunnen zr1 tcvcm de 

tcsthJttcrij zip1 voor de heoordeling 

van het helcid van de hurdrge coalitie 

De doorbraak 
I:r rs c-cn duidcliike kcntcrir1g te he

'>PCLIIT!l h111ncn de chr·i.,terl-dcnwuatic 

I )c partr1 hli1kt nict lccg te loperl de 

k.cuzc crvoor 1'-. indcn.bad 111ct lllgcgc

\Til door voorol opponun1...,tcn c11 

mocht'-.'-.tn_'\'l'r'-. !)c \Trgodcnngcn ZIJ!l 

rnec'>tJI urhtekcnd hczocht en zc gJJJl 



ergen-, over, er komen mcer nicuwc lc
den hij dan hij andere partiJcn, c11 

vooral i-. crop vclc pbat-..cn cen inzct 

en betrokkenhe1d, die door geen an

den: politickc hcwcging wordt opgc

hracht. De kcuze voor de 111houd loont. 

!)at hli1kt ook uit de enormc bclang

-.tclling van dc-.kundigcn 0111 n1cc tc 

hclpen hiJ de tormulcring van dat 

nieuwe belc1d op aile deelterreine11. 

I let werken daaraan met hun hulp i'> 

ccn huncngcwoon vcdri.,-,cndc crvo-

rrng 

Het bdcr reali-,ccrt zich dat bij het 

voortduren van het zomcrklimaat voor 

hct hu1digc kah111ct er geen volkwer

hurzingcn tc vcrwachtcn zijn in onzc 

ncht111g, maar aile tekcnen wi)zcn erop, 

dat de knn hct houdt. Dat had hiJ een 

regcnng d1e hewu'>t li)kt te kiezen voor 

ccn prc-.cntJlJc a!-. nationaal kJhinct en 

hiJ een helcid, dat de echte moedl)ke 

keuze'> bn uihtellen ol alkopcn, wei 

ande,-., kunnen zijn Uncbnk-, de winkel 

van Sinke[-,·eclame va11 de cmlitic- bij 

on-, " aile, te koop e11 voor ekk wat 

wd-,- lukt hct n1et om de chri<;ten-de

mouatle in de overbodigheid te drin

gcn l)c contourcn vJn die nicuwc 

chri,tcn-demouatie, die inderdaad een 

hood-,chap heelt voor de vragen van nu 

en de komende decennia tekencn zich 

'>teed-, dultlcliJker al 

\'1-'e worden daarh11 gelwlpen door twee 

andere elcmenten. ( )p de ecr<,le plaat'> 

zien we nu 111 aile duidcliJkhe1d de ook 

door het Souaal en ( ultureel l'lan

hureau in hct 'Sociaal en Cultureel 

Rapport I'!'!(, onder<,lreepte aanwez1g

hc1d v·an CD A-n-, en ([ )A-wmpathl

'a11len 111 Z<JVeel onderdelcn van het 

\TIIWdlJglT'->\\'crk I )tlt gcclt on'-> ccn 

tllllckc do<llliJk na,ll de echte pmhlc

men van de hu1d1ge 'amenlcving Ll1t 

tk '->)1Zltlll11lg tu...,...,cll de gc<lggrcgccrdc 

lllJLnlf-!Cgc\'l'll'-. en de hclc,·ing \'Jil de 

1 I 1\ 

individuelc burger'> moet gcconclu

dccrd worden dat het helcmaal niet zo 

goed gaat met Nederland. Wij hehhen 

een breed re-,ervoil· aan mcnsen dat om 

rccht gecft op hct prcdikaat 'landeliJke 

politicke bcweging, van heel de -,amen

lcving' 

lliJ rcccntc vcrkiczingcn in Brabant en 

Zeeland hli)kt dan ook tot welk ccn on

dcr-,cheiclcndc mohi!t<;atie van vr!Jwil

lighcid en ellthou<;ia<,mc wiJ in <;taat 

ziJn. De parti) I'> vitaal a!-, nimmcr op 

lokaal en provinciaal nivcau. Dte hrcdc 

vcrwortcling en de vcrwcving met vri]

willig maat-,chappeliJk engagement 

'>tclt het C[)A ook in '>laat om meer 

dan welke andere politiekc hcwcging 

cen antwoord te lormulcrcn op die zo 

'>lerk opgelcelde intcre<,<,c hiJ burger<, in 

hcrkcnharc, cigen lokalc en prov1t1ciale 

polit1ekc agenda\. 

En her twecde i-, de inzct en de kwali

tcit van zoveellokalc en provincialc hc

'>tuurdcT'>. Z11 vcrwoorden nict aileen 

wat in hu11 cigcn he<,tuur'>gcb,ed nod1g 

i-; en zij docn dour nict aileen wat gc

dt~an n1oct worden. n1aar 111 tocnc

mcndc mate kunnen zij ook in hun '>J-

heleid-,clementen voor 

nationJ!c politick naar vorcn hrcngcn, 

op ha'>i'> waarvan cen ccht, met de he

langcn van hct hcle land reken111g hou

dend programma kan ont<,taan 

Vijftien maanden nog 
NatuurliJk zullcn de komc11Cic vijltien 

maandcn 111ct gemakkciiJk zqn Hct ka

hinet zal domgaan zich te vcrkopen a[, 

naWll1aal kah1t1ct dar voor ekk wat wd-, 

hcclt. I k cnc mini'>ter zal hliJVCn roc

pen om langcre wcrktwlcn tot en met 

de open,tell111g van 2~-uur'> knllde

nier'>zakcn c·n hct tot wcrkdag makcn 

\'an de zondag en de ander zal ecn plel

dooi houdcn v·oor onthaa<,tll1g In de 

Tr<Jomnlc horen \I'll warmc 1\'<lOI-den 
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over geborgenhe id en cohesie in de sa~ 

me nl eving, en terzelfdertijd gaat het in ~ 

dividualiseringsbeleid gewoo n door De 

ene dag za l bisschop Muskens de nigre~ 

rend be handeld worden en de andere 

dag omarmd e n wo rdt de schuld va n 

all e p robleme n ge legd bij vroegere , e n 

d us(!) c hri sten ~d emocrat i sch e beleids~ 

verantwoorde lijken. Er worden fa ntast i ~ 

scheverhal e n over het mili eu gehouden 

en terzelfdertijd worden twee va n de 

drie coa li tiege noten li ever even niet 

herinnerd aan hun verk iez in gsbe loften , 

als het op dade n aankomt. W ij kennen 

de woorden over dualisme en de prak~ 

tijk; de woorden over Europa en de ac~ 

ties va n Za lm voor het stabi lite itspact; 

de beschuldigende v in ger naar vroeger 

in het IRT-debat en de eige n besluite~ 

loosheid. 

Maa r kennelijk mag deze coa liti e veel , 

vee l meer dan wij ooit hebbe n gemo ~ 

gen. En met d ie handi cap zullen we 

moeten leven. 

H et is fantastisch hoe kort het geh eu~ 

gen kennelijk is: wie was in ee n vo ri ge 

periode tegenstander van het ste rker 

aansture n van het Openbaa r Min isterie 

e n verwijt nu dat vo ri ge kabinetten te 

zwak geweest te zijn op dat terrein ? 

W ie smaa lde oo it tegenover een vorige 

mini ster, dat hij een hetze wilde ontke~ 

tenen e n ze lfs blote stra ndfoto's van e i~ 

gen kinderen wi lde verb ieden , en w ie 

sch ree uwt nu o m harde maatregelen te~ 

gen het in bezit hebbe n van kinder~ 

porno? Wie had ee n belangrijke rol bij 

de reo rganisatie van de politie en kon 

o ngeh inderd door dat eigen ve rl eden , 

binnen het onderzoek naa r het IRT- ge~ 

beuren de staf over dat ve rl eden bre~ 

ke n? Voorbeelden uit een we ini g ge~ 

st rafte reeks , sympto mat isch voor o nze 

handi cap. De o pstelling va n dit kabinet 

e n de sympath ie daarvoor in bepaalde 

kringen zijn twee factoren , waarmee we 

moeten leve n. W ij moeten daar tegen~ 

over stellen de inhoud , de landelijke 

aa nwez igheid e n in zet van onze achter~ 

ban , de kwaliteit van onze representan ~ 

ten. 

Het worden vijfti en zware maanden . 

Vele smaakmakers in onze samen leving 

is er kennelijk vee l aangelegen om de 

christen~democra ti e over de rand va n 

de relevantie te duwen , verder te margi~ 

nali seren. De inzet voor hen za l z ijn de 

terugdringing van o nze beweging van 

minderheid tot minoriteit. 

De opgave , waarvoor w ij staan , is een 

mobi li sat ie tot in de uiterste hoeken 

va n diezelfde samen levi ng Wij willen 

een samen lev ing waarin het gaa t o m de 

persoon, om ruimte en bescherming 

va n de verbande n die personen zijn 

aangegaan ; waa rin het gaat o m waarden 

die verder reiken dan de laatste trend of 

de co mm ercia li sat ie ; waarin het gaat 

om behoud va n ons aangereikte en 

dierbare or iëntat ies; waarin ingezet 

wordt op bele id waarin systematisch 

perspectief voo r de nieuwe generat ie 

geboden wordt. 

Vijft ien maanden van het nemen van 

verantwoorde lijkhe id , va n z ich maxi~ 

maal inzette n, va n het doen va n ech te 

keuzes . 

1\!lr )JAM. van Gennip 

Noten 
1. De opmerkingen van mgr. Bär worden weerge

geven in Prof. mr. dr. j .P. Balkenende en drs. 

Th.B.F. tvi .Brinke L 'H e t C DA al s partij van bin

dende waarden', in \lerslnglmudel \1\l f- symJJosi rtm 

11 m I J mei 1995 'De christen-democratie al s 

beweg ing van de toekomst', Cl;ris ten Democrati 

sdll' \lerkeHIIingen nr. 7/ B 1995, p. 397 . 

2. Zie ook z ijn recente artikel in NR C Handelsbind 
'Liberali sme al s ratten vang er van Ham e ien' ( 16 

januari 1997). 
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