
<,us. Overleg met elkaar heett pas zin 

wanneer men elkaar ieh te hieden hedt 

en als de instell,ngen dat echt willen 

dan hehhen zij dat. Dwing respect af hij 

de overheid door zelf resultaat te herei

ken - in infer geval er aan te werken - in 

plaats van in de verdediging te gaan 

Hoe dan uit de huidige impasse te ra

ken~ Van Lie.,hout hedt gelijk daar 

waar hij stclt dat ons systeem van kwa

litcit~zorg intcrnationoal grotc \Vaarde

nng gen1ct. De overheid heeft de 

hasisvoorwaarden neergelegd in cen 

wet en door vi'>itatiecommissies wordt 

achterat de kwalitcit van opleidingen 

hcoordecld. len dergelijke heonrdeling 

gaat redclijk diep. Nict aileen wordt er 

gekekcn naar bet onderwijs en onder

zoek, maar ook naar de doccnten, stu

denten en afgcstudeerden Vul de 

heuordcling aa11 met een 'goedkeurende 

vcrklaring' voor de organisatic van de 

opleiding. Fen snort llllllldgcmwtletler 

waarhij uok financiccl-cconomi<,che ra

tio's meegenomcn worden. Voeg speci

fick voor dit keurmerk een deskundige 

(kan niet uit eigen kringl aan de visita

ticcommi<,<,ie toe. Start hij verschillendc 

imtellingen en opleidingen tegelijker

tijd en leg na drie maanden de rcsulta

ten hit elkaar Waar cen wil is een wcg. 

lk verzeker u dan men de smaak tc pak

ken kri)gt 

Zeker bet CDA moet opkomen voor 

bet onderwiJ'., bet heeft er min of 

mecr zijn hestaan<,recht aan ontleend. 

l.aat dat ccn impuls zijn om bet he

staan van bet boger onderwijs tc ga

randercn en de kwaliteit ervan zelf 

inhoud tc gcven. 

i\1r. LJ Verhulst 

sccretaris van Universiteit Nijenrode en 

gemeenteraadslid voor bet CDA in 

Utrecht. 

Het CDA en de 
christelijke 
organisaties 

J\linstens evenzcer ui de coeur over bet 

verlcden, als hespiegeling over de toe

komst, zo komt op mij over hct artikel 

'Naar ongehaande wegen' van N. 

Schouten in Chri-.ten Dcmocratische 

Verkcnningen 4/95 (pagina 163-166) 

Mij lijkt bet artikel voor kamerleden en 

andere flolicy-lllukcrs de moeitc waard. 

Laten zij zich afvragcn wat cr mis is ge

weest in de contacten met gelijkgezin

den. Schouten gecft op meer dan een 

punt stof tot nadenken. Bijvoorhccld 

over hoc het kon geheuren dat mcde 

onder verantwoordelijkhcid van een 

christelijke partij ook via overheidshe

leid identiteitsgebonden organisaties 

tot uitzonderingen werden in plaats van 

normale maatschappelijke uitingen van 

samenwerking van burgers op grond 

van bet dicpste wat hen bindt. 

l'luriformiteit, betrokkenheid en initia

tief werden hiermee teruggedrukt. 

Toch is er cen gedachtengang die mo

gclijk bestrijding behoeft om misver

standen in de toekomst tc voorkomen. 

Dat bctreft niet Schoutens klacht dar 

bet CDA "niet altijd warme gevoelens 

opgeroepen heeft bij (delen van) bet 

(christelijk) middenveld dat, gelet op 

de voortgang van bestuur of bet voort

bestaan van de coalitie, niet altijd tot 

ecn open en diepe gedachtenwisseling 

kon komen of haar noden, zorgen en 

idealcn heeft kunnen voortleggen". 

Persoonlijk heb ik ook uiting gegcvcn 

aan mijn zorg dat er in de voorbije ja

ren in ons land soms golven stroomden 

over de politici, die doof bleken voor 

tegengeluiden. Bijvoorbeeld de mode

golf die overdrevcn vee! van de markt 
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verwachtte. (Zic de column in Christen 

Democratischc Verkenningen 7/8/94 

'Over de 'heilige' concurrentie'). Het 

CDA heeft daarbij de kans gemist 

voorop te lopen bij de thans gestarte 

bezinning op die modegolf. 

Wat ik wei bestrijden wil is de gedach

tengang die samcnhangt met het be

grip 'hoeder van identiteitsgebondcn 

organisaties'. Wannecr daaronder ver

staan zou worden dat een CDA-fractic 

in haar politick op verzockcn moet in

gaan omdat ze komen van ccn even

eens met C aangeduide organisatie, 

dan zou mijns inziens cen verkccrde 

richting worden ingeslagcn. Het CDA 

heeft uitsluitend hct algemeen belang 

te dicnen en zich daarbij te Iaten lei

den door een eigen visie op de samen

leving, ncergelegd in Program van 

ui tgangspunten, verkiczi ngsprogram 

en herkenbare traditie. 

Wei is ecn kostbaar voordeel dat dia-

Aan de redactie 

loog met eveneens christelijk gebaseer

de organisatics gedachtengangen op ta

fcl kan hrcngen waarin CDA-ers 

zichzelf hcrkennen en die passen in 

hun uitgangspunten Die veelal gc

mcenschappclijke uitgangspuntcn moe

ten christelijkc organisaties het recht 

geven op entree en dialoog, nict op het 

bij voorbaat overnemen van hun vcr

langens. 

Hct CDA kan cvenmin als met bctrek

king tot zichzelf de invloedcn van de 

dcconfessionalisering, die ook ncgatief 

kunnen inwcrken op de bestaanskracht 

van christelijke organisatics, kunstmatig 

tegengaan. Wei kan het samen met 

door dezelfde inspiratiebron gedrevcn 

organisatics ideei'n ontwikkclcn en 

houwstcncn voor algemeen hclang aan

dragen 

Dr. H.A CM Note~1boom 

Bricven van lczers kunncn worden geplaatst in deze rubriek, indien zij kort en 

bondig ingaan op een in Christen Democratische Verkenningen verschenen ar

tikel. De rcdactie behoudt zich het recht voor om brieven niet te plaatsen of om 

deze - in overleg met de auteur - in tc korten indien deze te lang zijn. Een brief 

telt maximaal 500 woorden. 
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