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in ecn k.lomter 111 1-:chtelcl 

een groer memen hij cl

kaar, cl1e in de volgende 

maanden in de pogingen tot herrnsitin

ncring van de chri-;ten-democratie een 

centrale rol zouden -;pelen. \)cnk aan 

Andriessen, Cardeniers, Wijllcls en 

Zijderveld. In het zomernummer van 

Chri<;ten Democrati-;che Verkenningen 

van dat jaar zijn hun analyses, hun ver

kenningen, hun aanhevelingen terug te 

vinclen. 

A\-; 1995 het jaar van de inhoud was 

voor de christen-democratie, met zaken 

als het naar voren brengen van nieuwe 

thema\ in het voorjaar door fractie

voorzitter Heerma, de conferentie van 

12 en 13 mei over chri-;ten-democratie 

als beweging van de toekomst en het 

rarrort 'Nieuwe wegen, vaste waarden' 

van her Strategisch Beraacl, dan zijn 

veel van die lijncn terug te voeren tot 

dat W.L-heraad. 

A\-; 19'!8 het jaar van de terugkeer moct 

worden, dan is er geen dag te vcrliezcn. 

AI eercler (zic de periscoor in Chri-;ten 

Dcmocratische Verkcnningen van no

vember I '!95 I were\ hier gewczen or de 

urgentie en de ti1dsdruk In het najaar 

van I CJ96 moeten de penncn weer ge

cloopt worden om het verkiezing-;rro

gramma te schrijven. ln wat mi<;<,chien 

nog belangrijkcr is, dat dan over de 

grote lijnen en over de tocknmstgerich

te, en niet zelden controve1·siele dos

siers, eemgezindheid moet be-;taan. 

Celukkig i-; de pol1t1eke Ieiding van het 

CDA zich h1cr mecr dan bewu<;t van. 

Hct hetekent met name, dar in de ko

mende maanden de hooldorientaties 

van het Strategisch 13eraacl nader uitge

werkt moeten worden 

A is I 'J'J8 het jaar van de terugkeer moet 

worden. clan bctekent dat allcrecr-;t 

her-;tel van vertrouwcn. 1-ler<;te\ van 

vertrouwen or basis van de vnor-;tellcn, 

de kcuzes vnor een ancler helcicl, en dar 

is dus duidelijk maken, waarom we stijl, 

analyses. rrioriteiten en concrete uit

werkingen van "paars" afwijzcn, maar 

vooral duicle\ijk maken met welke mid

clelen wij wei de kracht en de integriteit 

van de samenleving willcn hevorcleren 

en verclecligen, de participatie willen 

herstellen, de vcilighcicl willen lundc

ren, en willcn invcstcrcn in de toe

komst. Her<,te\ van vertrouwen ko<;t 

tiJd. Het veronderstelt, dat ook duide

lijk wordt wclke soms rijn\ijke maatre

gelen en ombuigingen onontkoombaar 

waren, en waar willekeurigc kcuzc~ en 

atwcntelingen liggen. Herstel van ver

trouwen laat zich niet per decreet al

dwingen. Het hangt al van de cigen 

inhoud en geloolwaarclighcicl, van de 

uit<;traling van de eigen standpunten, 

van het kleur hekennen van de anderen 

Het zal en1ge tijd cluren voor de samen

leving duidelijk wordt, wat de andere 

prioritciten van paars hctekenen, voor 

de nahestaanden, voor de sollicitanten 

met ecn enigszim vcrhoogcl ziekterisi

co, voo1· gezinncn met kinclcren, voor 
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hct onderwij'>, voor de inlraqructuur 

huiten de Rand<,tad, voor de selectieve 

ilanpak van de milleu-prohlcmatiek (de 

hocrcn wei, de automobilisten nietJ, en 

niet te vcrgeten voor de armen in de 

ontwikkellng<;landen (zes miljard min

dn dan de verkiezingsbeloile van de 

PvdA 1
). Hcr<;tel van vertrouwen komt, 

kiln dan kome11 in de loop van de tijd 

als re<,ultaat van eigen duidelijke andere 

keuzes, gcloolwaardig en betaalbaar 

Hct 1s een proces, dat in 1997 ccn mar

kcring-.punt moct krijgen. 

Dat alles bcgon bij de inhoud, maar in

houd moet uit'>traling krijgen. 1996 

moct het Jaar van de manilcstatie wor

den, van de uitstraling. In deze maan

den moet manilc'>t worden, dat de 

christen-democratic niet overbodig i-., 

een hood,chap heelt en de vitaliteit en 

de hetrokkenhe1d van tienduizenden 

om de eigen overtuiging om te zetten 

in een aansprekende en doorbrekende 

agenda van de toekomst. Het enthou

'>iasme van de conlerentie van de nieu

wc generatie CDA-crs, van 3 lebruari )I 

in Nijmegen i'> daar evcnzecr voor no

dig, al-; de drukhezochte di-.cus-.ie

avonden over 'Nieuwe wcgen, vaste 

waarden' Voor uit'>lraling zijn nodig 

hct engagement en de kwaliteit van de 

provincialc en lokalc gekozenen en be

stuurder'>, en ook die elementen zijn 

ruim aanwczig. Voor uitstraling is wel

licht ook nodig een eigen Strategisch 

Beraad op provinciaal ol rcgionaal ni

veau. AI, de voorondcrstellingen van 

hct Bcraad juist zijn, namelijk, dat de 

burgers, JUist gecmancipeerde burgers, 

niet op een dictaat van bovenal zitten 

te wachten, maar zelf hun hekommer

nissen en prioritciten aangeven, zell be

trokken willcn zijn bij de kwaliteit van 

hun lcclomgeving, dan zou de conclu

sic wei eens kunnen ziJn, dat de toe-

komstvisie naar 20 I 0 van het Strate

gisch Beraad juist een provinciale of re

gionale pendant nodig hccll. Er zijn 

initiatieven op provinciaal niveau, bij

voorbeeld hct rapport over de vcrhou

ding -.tad-plattcland van het CDA

Brabant, die eigenlijk kern-.tukkcn zou

den kunnen zijn in een stratcgischc vi

sic-ontwikkeling van de eigen regio, de 

cigen provincie. In 1996 moet de ver

nieuwdc christen-democratic manilcst 

worden, op basis van inhoud en op weg 

naar hcrstel van vertrouwen en de te

rugkeer. Die vernieuwing is in wezen 

ecn nieuwe duiding en uitstraling van 

de dric hepalende elementen van onze 

beweging. 

Antithese, de sociale quaestie, 
de emancipatie 
Toen in het Program van Uitgangs

punten met nadruk werd gcsteld, dat de 

christen-democratic na de val van de 

Muur en bij het afsluiten van de na-oor

logse periode in een wezenlijk nieuwe 

situatie was terechtgekomcn, en dat de 

continuHeit van de beweging aileen 

maar mogelijk was op grand van een 

ingriJpende vernieuwing, 

konden wij nog niet bevroe

den, dat kiezers zelf ook zo 
Als 1998 het jaar 
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nadrukkclijk met die vanzelf

sprekendheid zouden afreke

nen. Maar vanzelfsprekend

heid is iet'> ander-. dan over

bodigheid. lk behoor tot de

genen, die grote voordelen 

voor de hcrkenbaarheid van 

van de terugkeer 

moet worden, dan is 

er geen dag te 

verliezen. 

de christen- democratic zien in het niet 

telkens opnieuw onmisbaar zijn voor 

regeringsverantwoordelijkheid, zelfs na 

ecn verkiczingsnederlaag 1\har in de 

intussen berucht geworden Den Uyl le

zing van de heer Kok prohccrt hij nu 

juist die overbodighcid te suggereren. 

De politiekc tcgenstellingen in Neder-
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land zouden zich aftekenen volgens de 

lijnen van wat mecr of wat minder 

overheid. Oat is de kennelijkc inzct 

voor de sociaal-democratische strategie 

van de korncnde Jaren: suggereer een 

tweedeling, en anticipccr daarop door 

een rollenspcl tus<,en regcring en oppo

'>itie, vanuit een coalitic nota bene. 

Daar is dan uiteraard gcen plaats meer 

voor D66, maar ook nict voor de chris

ten-democratcn. Daar pa<;t dan zelfs bij, 

dat de verworvenheden van de eerste 

veertig jaren van deze eeuw, zowel als 

de na-oorlogse uitbouw van de verzor

gingsstaat op rekening van de sociaal

democraten kornen. Aan de eer<;te had 

de SDAP al helernaal geen deel: aan de 

twecde meestal vanuit constructies, 

waar de PvdA in de rninderheid zat' 

Daarom moet die christen-democratie 

tegen de suggestie van overbodigheid 

juist ook die nieuwe uitstraling stellen, 

die gebaseerd i'> op inhoud. In wezen 

hehhen wij onze positie vanuit de ach

terkamers en de schemerplekken van 

onze samenleving bevochten met die 

trits van antithcse, de hetrokkenheid hij 

'de -;ocialc quaestie' en de ernancipatie. 

Hct ging om twijfel, of de nieuwe tij

den, die zich aankondigden eind vorige 

eeuw, en hct vooruitgangr.;geloof, wei 

werkelijk automatisch vooruitgang zou

den hrengen. Het was niet, wat velcn 

denken, een afwi)zing van de kanscn 

van die nieuwe tijdcn, maar een correc

tie, een bij<,turen van processen in de 

samenleving. Daar stak een andere visie 

op overheid en maatschappij-ordening 

achter, e11 zeker ook de vrees, dat de 

hepalende waarden van onze hescha

ving en <,amenleving onder druk zou

den komen te staan. Dat kristalli'>eerde 

zich met name rond de vraag, wie vcr

antwoordclijk was voor de waarden

overdracht: een overheid of ouder<,, in 

het bijzonder terzake van de school 

De socialc quaestie was evenmin een 

botte afwijzing van de moderne tijden, 

met industrialisatie en mechanisatie, of 

de fundamenten van de marktecono

mie, maar wei van het automatisme, dat 

vooruitgang nu eenmaal uitstoot en 

<,]achtofter<, veroorzaakte. lndustriali'>a

tie en urbanisatie hoctden niet noodza

kelijk gepaard te gaan met arrnoede 

W1e Rcn1111 Noi'<Inllll of het C:hristelijk

Sociaal Congres op zich laat inwerken. 

weet bovendien, dat de zorg voor ar

n1en en prolctariatJt wt~r.; ingcgcvcn 

door dc begimelen van gcrechtigheid 

cn solidariteit. door het hesei. dat men

sen Beelddragers warcn. Die gedachten 

kristalliseerden zich, ja zcker, in een 

progran1 van nlarktcortTCtle, \vaarvoor 

Talma en Aalhersc tekenden, maar ook 

zo dikwijls vergeten - in de kanscn, 

die geboden wcrden aan vakbewegin

gen, boerenbonden, coiiperaties, van 

christeli)ke en niet-chri<,telijke huizc 

samen de twee componentcn van de 

christelijke socialc aktie. 

F.n de derde component was die het 

mag gczcgd worden - von het opkon1en 

voor het eigcn helang van het clecto

raat. Het ging nn1 gclijkhcrcchtiging, 

het ging on1 tocgang tot ondenvij'i, het 

ging om het brcken van monopolies, 

om een fair aandeel in benoemingen 

Het kri'>lallisatiepunt wa<, hier de eman

cipatle. 

De schoolstrijd, de sociale kwc'>tie, de 

cmancipatie, dat warcn de tijdgebon

den uitdrukkingen van de chri'>ten-de

mocratie. Dat leverdc uitstraling, ver

trouwen en een electoralc po,itie op 

De nieuwe trits 
Fen christen-democratic, die IIIOIIIfllllllll 

herwint. zal die oude trits nieuw moe-
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ten duiden, een nieuwe mix mocten 

vinden 

Zckcr, al-, we vrede hchhen met de 

structuur en de ontwikkelingen van on

ze cultuur en <,anlenleving, dan hoeft er 

geen christen-democratic te hlijven be

<,taan, al-, we vinden, dat de verworven

heden van de laatste vi)ftig Jaar de 

socialc kwe'>tic hchben opgelost, even

min. En waar de emancipatie voltooid 

li)kt, als we clan denken, dat de ver

<,chillcnde hevolkingsgroepen, die om 

trouw zijn gchlcven, of die traditioneel 

op om hchhen ge<;temd, evenredig 

door de andere partijen bediend wor

den, dan hoeven we elcctoraal ook niet 

veelmecr te verwachtcn. 

uitstoting van hen, die qua productief 

vermogen niet meer mee kunnen; over 

de grenzen de blokkades voor meer dan 

een milJard mensen, die geen toegang 

hebbcn tot de wereldwijde marktont

wikkeling, in de toekomst generaties, 

die een zeer onvolwaardige '>tart moe

ten maken, omdat hun hronnen van Ie

ven en overleven opgedroogd of 

vervuild zijn 

De wcrkelijkheid is, dat inderdaad ecn 

aantal bevolkingscategoriecn, die affini

tci t hebhen of haclden met de chri'>ten

democratie een dikwijl-, onevcnrcdige 

prijs betalen in de nieuwe lastenvcrde-

lingcn, 

,'vlaar wat i-, de realiteitc 

De werkeliJkheid is, dat de 

onru<,t over de orientatie 

van onzc ()Jil1Cn levi ng 

sterk toeneemt. Fr i'> grote 

zorg over onthinding~vcr

<,chipl<,elcn en desintegra

tie, de ang'>t, dat een 

nieuwe gencratie opgroeit, 

die gecn enkelc rderentie 

mccr hecft aan de dragen

de waardcn van onze cui-

De christen-

bczui nigi ngen en rcgclgcvi n

gen. Die omslag komt niet 

van de ene dag op de an

dere, maar cr zijn ijkpun

ten tc formulcren: Neder-democratie moet 

tegen de suggestie 
land was ooit een paradijs 

in de comhinatic van kwa

liteit van onderwijs en de 

toegankelijkheid ervan, 

wat zullen de dfcctcn zijn 

van de ovedlcxihilisering 

van de arheid, waardoor 

weinigcn nog na hun op

leiding of studie de weel-

van overbodigheid 

juist de nieuwe 

uitstraling stellen, 

die gebaseerd is op 

inhoud. 
tuur, het onvermogen om 

de memelijke hehocfte aa11 zingeving 

te '>timulcren en te kanaliseren in de 

richtJng van hetrokkcnhcid en inzet, de 

mocite, die het kmt een andere lcvens

'>lijl dan de gangbare tc praktiseren, een 

andcr waardcnpatroon uit tc dragen, 

va<,t te houden aan "traditionele" opvat-

tingcn. 

De werkelijkhcid i'>, dat zich bij aile 

verworvenhcdcn ccn nicuwe sociale 

kwc'>lic aandient, een n1euw appel ge

daan wordt op solidaritcit en gerechtig

heid. Het gaat om cen nieuwe drieslag: 

111 de eigcn samenleving de afkoop en 

de kennen van wat ooit 

'een va<,te haan" genoemd werd. Tegen 

de trend van de meeste We-,teuropese 

Ianden in hcbhen wij altijd een welva

rend, vitaal, en werkverschaffend plat-

teland gehad, betaalbare huiwe-,ting, 

lidst in eigenclom, van goede kwaliteit, 

voor iedereen, en met name voor jon

gcrc n1ensen en ouderCI\ wa-; ccn hock
steen van ons sociaal belcid. lllijft dat 

zo bij met name de gigantisch stijgende 

kooppriJzenc Cezinnen met kinderen 

konden altijd "mee" in de samenleving 

13lijft dat zo, bij de geleidelijke korting

cn op kinderbijslag, maar ook bij de op 

zijn best afknikkende carriere van dcge-
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ne die tijdelijk uit het arheicl<.proces 

stapt om zorg en opvoeding de nood

zakelijke tijd en aandacht te geven? De 

onderwijsgevende, de zorgverlener. de 

overheid-;dienaar waren op hun manier 

altijd 'notahel' in onze samenleving. 

Blijft dat zo, waar de maat<,chappelijke 

pikorde vooral in hnanciclc tcrmcn 

wordt gedetinieerd. 

Zckcr,wc zoudcn onszclf tekort doen 

al'> we de ontwikkclingcn in onzc sa

mcnleving aileen maar als grijs en re

genachtig willcn afdocn. We zoudcn 

onze ovcrtuiging tekort doen, dat tel

kens nieuwc tijden ook nieuwe moge

lijkhcden hicden, en we zoudcn paars 

teveel eer geven door allerhande ont

wikkclingen op haar conto te schuiven. 

Maar de vragcn, die gesteld moeten 

worden zijn niet de vragcn van gistc

rcn. De vraag van morgen is, of die trits 

van de lundamentele ontwikkelingcn in 

onze samenleving en cultuur, van nieu

wc tweedclingcn, en van de noodzaak 

van speciale belangenbehartiging voor 

hcpaaldc grocpen en streken een nieu

we politieke beweging wenselijk en 

noodzakelijk zouden maken, als de 

christcn-democratie niet be<,tond, of al'> 

ziJ zich nict voegdc naar dcze nieuwe 

realiteiten. 

Een brede tegenbeweging? 
De tragiek van de Ncderlandse chris

ten-democratie met name is haar cen

zaamheid. Fen zo gigantische uitdaging 

als het formuleren van een politick ant

woord op de grote culturele, maat

'>chappelijkc, sociaal-economische do

minante trends vereist een inbcdding in 

een veel bredere tcgcnhcwcging. 

Zeker: de tijden Zi)Il voorbi), dat cen 

profcct, ccn kerkleidcr, ccn filosoof zijn 

stem vcrhief en daarmee '>pirituele, 

maatschappelijke en ideologl'>chc 

krachtcn kon mohiliscrcn tot ecn grotC' 

heweging, waarvan de politick slechts 

een onderdeel was. 

De tijdcn van Marx zijn voorbij, maar 

ook die van de mohiliserendc invloed 

van ecn pausclijke cncyclick: de tijden 

van Kuyper zijn voorbij en zeit<, die van 

1\\aritain. Een vitale stroming in de sa

menleving ru<,t noch op eC'n lofJ-tlOIPII

hcnadering, noch up de ahstractie van 

waardcn en voorschriften. 

Wat kerken en chnstcncn buitcn 

Europa ons zo dikwijls leren, is, dat 

JUist in tijden van vcrtwijkling, onze

kerheid, onrecht en onvrijhcid het cerst 

de conlrontatie met de werkclijkheid is, 

cen doorleddc conlrontatie, en daarna 

de toetsing aan om mcnsbccld en onze 

waarden, die telkens in de eigen, speci

hcke situatie tot een herkenbaar en 

doorledd antwoord lcidt. In zovele ge

vallcn hcctt in de recente geschiedenis 

zo'n antwoord gcleid tot ccn heweging, 

die de structuren van de macht deed in

ecnschrompclen en de ophouw van ecn 

samenleving nieuwe kamen gal. 

De analyse van de kcnmcrkende auto

matismen van onze cultuur en samcnle

ving kan niet aileen door de christen

democratic en zckcr niet aileen de 

Nedcrlandsc gcschicdcn Hct gaat niet 

aileen om de dreigende overbodigheid 

van het CDA, daar gaat hct zells nict 

op de ecrste plaats om. Het gaat om de 

drcigende overhodighcid van christe

ncn en hun waarden in onze cultuur; 

het gaat om de marginaliscring van die 

instellingen, die in klcine en grotc 

kring probercn de tegenwaarden in on

zc samenleving in stand tc houden en 

over te dragen; hct gaat om hct op

bloeien en overlevcn van instellingen, 

die mcnsen bindcn en tcgenstcllingen 

overhruggen. De zorgvuldigc, compe-
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tentc en tegeli1k aan waardcn toetsende 

analyse van onze samenlcving wordt 

niet mecr van hovenaf opgelegd, maar 

mag ook niet gehasecrd ztjn op wat 

angstigc inttt't'tieve obscrvaties. 

ve dialoog met de wetenschap op te 

houwen en te onderhouden. Het gaat 

inderdaad dan om kcr111is zowel van die 

ohjectieve veranderingen, maar het 

gaat ook om zicht op het nieuwe den-

ken, de trend.,, de nieuwe opvattingen. 

Wic de kansen en de bcdrcigingen van Alleen de wetenschap7 Wic de onder-

de nicuwc tijdcn volledig up zich wil stroom in de hedendaagse literatuur en 

Iaten inwerken, kan dat aileen maar kunst hespeurt, weet met name, dat we 

doetl in nauwe <,amenwerking met de nict aileen <,taan in onze vragen, analy-

wcten.,chap en op ba.,i-; van zorgvuldi- scs, kritiek en sums afwijzing van as-

ge ethischc toetsing. Zicht krijgcn op, pecten van de nieuwe ontwikkclingcn 

een doorkiJk naar de para- ----------- in cultuur en <,amenleving. 

digma's van de nieuwe sa- Nodig is een brede Daar vindcn we de stcrk

maatschappelijke 
menleving, kan aileen 

maar op ba.,is van ecn con

'>tantc dialoog met de we

tenschap De weten.,chapc 

Wie ervan overtuigd is, 

dat de echtc rcvolutie van 

tegenbeweging die 

ste hondgenoten in plei

dooien voor zi ngevi ng, 

warmte, een nieuwe vriJ

hcid, geborgenheid 
de antithese, de 

sociale kwestie en En de kerken dan? Tcrecht 

wordt mij wei eens ambi

gu't'teit verwcten in de rc

latie met de kerken. 

onze tijden bestaat in het 

samenvallcn van radicale 

veranderingcn in de 

'LIIIltl'clt' tegclijk met die in 

de emancipatie 

verenigt. 

hct dcnkcn en de preferentie'> van de 

burgers, wcct, dat aileen een zcer brcde 

dialoog ccn schcts kan opleveren van 

de onwang en de dieptc van de veran

deringen. Het gaat aan de enc kant om 

zaken al-, de invlocd van de technolo

gic, de multiculturalisering, de demo

grahsche ontwikkelingen en aan de 

andere kant en in wisselwerking daar

mcc om de seculari<.ering, de individu

aliscring, de conlnlcrcialiscring. 

Daarom aileen al waren en zijn de exer

cities in het Strategi.,ch Bcraacl zo vcr

riJkcnd, omdat ze een samenspraak 

waren van velcn, die icder op hun ter

rcin die doorkiJk naar de veranderingen 

konden bicden. 

Daarom moct een chri-,tcn-democratie, 

dtc ook al-, tcgenbewcging wil fungc

rcn, vecl, heel vee! inve<,teren in tijd, in 

openhcid, in antcnnes om een intemie-

Encrzijds hen ik ovcrtuigd 

van de onmisbaarhcid, van de nood

zaak van de inspiratie en de orientatic, 

die uit kan gaan van de analyse<, en 

confrontaties van kerken met onze cul

tuur De nicuw<,te brief van kardinaal 

Daneels over de cultuur van de hoop 

tegenover de cultuur van de dcpressie is 

zo'n fakkel, zoals het ook de geschrif

ten zijn van kardinaal Martini van 

Milaan, in zijn analyses van hct moder

ne Europa, en de encycliek Centesi111tts 

i\mws van Paus Johannes Paulus II. Wij 

kunncn die inspiratie niet miS'>en, maar 

anderzijds !open wij op tegen die nog 

zo dikwijls vigerende stemming, met 

name in para-kcrkelijke organisatic<,, al., 

hct gaat om de chri-,ten-democratie, die 

<;temming van "Heer, wat ben ik blij, 

dat ik niet ben zoals zif, die afkccr van 

de onvermijdelijke vuilc handen van 

het maatschappelijk en politick bezig 

zijn, die verwcrping van zelfs het ecrza-
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me compromis, de selectieve veronr

waardiging soms. ,\laar waar ook daar 

tckcncn van verandcring zip1, 111oeten 

WIJ in die dialoog hlijvcn inve-,teren 

Dat geldt tcmccr de twecde pi}icr de 

moderne vertaling van de sociale kwc<;

tie. De christelijk-sociale impiratic i<> 

nog maar ten dele gehuiwest hinncn 

christelijk-socialc institutie'> Ieder kent 

de omzettingcn, de veranderingen, de 

vcrdwijningen. 

Toch kan onzc samenleving de inspira

tie en het morclc gezag niet missen, 

juist nu niet, nu wij in om doen en Ia

ten rekening hehhcn te houden met de 

ntet-'>temmers, zij, die buiten onzc 

grenzcn \Vonen en zij die nog gcboren 

moetcn worden. Wij kunncn binnen 

onze grenzen vooral niet hccn om de 

noodzaak van het uitbrckc11 uit dat ver

<>chikkeliJkc dilemma, nameliJk dat jc 

verworvcn rcchten van nu tcr discussie 

moet durvcn srellen om andercn een 

kans te geven rcchten te verwcrvcn 

Wie en \Vtlt i~ in dat ahvcgingsproces 

dan con<;ervatid en a-sociaaL termcn 

waarmcc wij in dit dilemma zo dikwijls 

en zo gcmakkeliJk om de oren wot·den 

geslagen. 

Len volwaardige christen-democratic 

kan nict lunctioneren zonder ecn vol

waardigc christelijke <;ocialc beweging 

Voor wat de dcrde pijler betreh, de he

langenhehartiging van het cigen, trou

wc electoraat, is ook een herinbedding 

nodtg in communicatie en hcrkenbaar

heid. De tcrugloop van het aantallcden 

van icdere parti) maakt de communica

tie met de clectorale achtcrhan sowieso 

a! mocilijker, de tndividualisering vcr

mindert de rcprcsentattvircit van ande

re hclangenorgani<.atie-,, de dcconlcs

sionali~cTing van zovecl organi'laties 

heeft een einde gemaakt aan de laat>te 

rc..;;ten van ccn cxclu-.ieve rclatic 

Daardoor komcn partijen en ook hct 

C:DA lm-,er van hun kiezers te staan, en 

i'> ook de kan<; op hcsluitvorming, dtc 

niet begrepen wordt, ot onvoldoende 

wordt uitgclcgd, zo ontzcttcnd groot 

1-:n daarom ook is die communicatic 

met grocpcn, die up enigcrlei wijze 

vertrouwen in ons hehben, ol gehad 

hehhcn, de groot<;te prioritcit vanuit or

ganisatorisch <;tandpunt hekeken, ook 

a! zijn er geen automati-;che keuzctoet

<;en mecr om die groepcn, gebieden, 

'>egmenten te henaderen. llclangrijk 

voor her C:DA is daarom de antenne'> te 

hehhen, vooral in de vorm van voor dte 

groepen ol hun thema''> hcrkenbare per-

SClllen. 

Wat nodig is, i'> een hrcdc maabchap

pclijke tegenheweging Fen hrcde 

maatschappelijke tegenhcwcging, dte 

exact die drie elcmenten verenigt, die 

de christen-democratic comtitueren. 

Onvrede allerccrst omdat her in de po

litick aileen maar li)kt tc gaan over wat 

meer ol vooral wat minder overhcidsin

gnjpen, tenvijl het gaat over de vraag, 

wat voor samenlcving we \villcn, gcnlc

ten naar de mate van humanitcit. 

Betrokkenheid daarnaa't bij de zwakkc, 

het hulpbehoevende in de overtutging, 

dat mcnsen som'> ecn stijgbeugel, een 

up-,tapje nodig hchhen om vcrder tc 

kunnen, en niet steed, gedragcn hoe

ven te worden. Betrokkenheid bij het 

zwakke, omdat de integriteit van de 

Schepping op het spel staat. 

C:ommunicatie ten<;!otte, omdat die 

noodzakelijk is om de velcn, die onvol~ 

duende gehoord worden bij hen die 

momenteel de politieke bovcntoon 

vocren, een stem tc gcven, hun stem te 

ver<;rerkcn. 

lr worden door zovclcn grote vraagtc

kem gczet hij een aat1lal ba,isorii'nta-



tic" van onzc <..,an1cnkv1ng: cr J<.., zovC"el 

cchtc hetrokkenheid hij memen, die 

hicr ot vcr \'./Cg n1ct mcc kunnen en er 

" zoveel zorg over het totaaledgoed 

van de memheid,- er i'> groeiende at

qancl tu"en de '>praakmaker'> in Den 

Haag en memen, hurgcr'> met hun pri-

oriteiten en hun dagclijk'>e zorgen. 

Ecn chri'>ten-dcmocratic, die zich 

daarvan de tolk maakt, '>laal nicl ai

leen. 

Kleur bekennen 
een uitdaging vour hct chri'>lelijk Ieven i11 ecn lihcralc en 

multiculturelc <,amcnlcving 

Op zaterdag I(, 111Jart aan'>taanclc zal de cultuurcontcrcntic 'Kicur bekcnnen' plaatwin

dcn 111 de ,cholcngc111eemchap Cuido de Bres aan de Arnhe111seweg 65 te A111erstoort. 

De hijccnko111'>l hcg111t 0111 I 0 00 uur en cindigt 0111 15.30 uur. 

lk conlcrcntic wmclt gcmganiscerd door hct Ccrclor111ccrd Wctcmchappclijk 

Cenootschap rC\'VCI, het C:hri'>lelijk Studiecentrul11 riC:S! en de Stichting voor 

Relor111atorischc Wijshcgecrte ,,SRW! 

Hct programma: 

I 0.00 uur Opening 

I() I 5 uur l_ezlng 'I )c pmt 111oderne sa111enlcving: l1heraal zondcr moraal'' door C.l. 

Klop, adJunct-dirccteur van het Wctcmchappcli1k lnstituut voor het C:DA tWI) 

I() ~5 uur J);,cu<;<;ic en pauze 

11 .. 30 uur l.czing 'lntcrculturclc communicatic ccn 111ythce' door F. Chihabi, projectl11a

nagcr en trainer hiJ het I.Jndeliik l)icnstvcrlcnend Centrum ii.DCI voor stuclic- en bc

r<>cp..,kcuzcvo<)rlichtlng aon a11ochtoncn' 

12.00 uu1 Di'>CLI'>'ic en aamlu1tend lunch 

13.50 uur Work,hops: 

l)e 2-t-uurs economte, met L van l)iJke, Rl'r-Twcedc Kamerlid 

2 IJc 'zwarte school' met ot zonder de lli1hel, met A. Nl)hurg. directeur chr 

llcattT,,chool 

[)c laal'>te willmgelaten, mel C. Clas, psychiater en hooglcraar rclorma

tori'-.chc wij'-;hcgeerte 

.f. Op weg naar een alluchtonc ondcrkla"e~, met F Chthahi, trainer LD.C 

15 30uur ,\l<;luiting 

l)c kmte11 beclragen f 45,- if 35,- voor '>tuclentcn cnlcdcniclonatcurs van hct CWCF. 

SRW en IC:Si. Ll kunt ztch voor 9 maart aamtaande '>chrihell)k aanmelden btj het 

Centrum voor Relornlatmi,che \XiiJshegeertc, l'mtbus 3(J8, 3500 AI Utrecht, lax 030-

B~2112H 

Voor tnlormat1e kunt u helkn· SRW. A. ZIJistre 10501 2342030, CWC. R. Rouw 1071! 

52 I H2HO ICS, T Sent 10201 625714 I 
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