
De toekomst van het CDA is er bij gebaat dat binnen kerk en 

theologie opnieuw de overtuiging gaat groeien dat het versterken 

van de christen-democratische beweging een goede mogelijkheid is 

gestalte te geven aan een cultureel reveil en zich tegen het oude li

beralisme in een nieuwe gedaante te verzetten. Daarbij is het van 

groot belang de christelijk-sociale wortels van de christen-demo

cratie opnieuw vruchtbaar te maken. 

D 
c mate waarin de christen

democratic cr in zal slagen 

om een politick rclevantc 

heweging van de toekomst 

tc zijn, hangt mede at van de mate 

waarin zij met name !eden 

van de verschillendc ker

ken er opnieuw van wcct 

te overtuigcn dat de chris

tet1-democratie een gc

-,chikt instrument is om 

hijhcl-, gc"Jnspireerde poli

tick gcstaltc tc geven. r\ let 

name in de vijftig jaren na 

de Tweede Wcreldoorlog 

i-, de christen-democratic 

de min of mecr vanzelf-

vanzelfsprekende koppeling tussen 

christelijk geloof en christen-democra

tic te vcrkrijgen. Wei om de draag

kracht en de waardering voor de 

christcn-democratie binnen kerk en sa-

nlcn levi ng tc vergroten. 

In dit artikel wil ik enkele 

ontwikkelingen in de 

voorbije vijf decennia 

aangeven die er op wijzen 

dat de tijd rijp is om de 

mogelijkheid en de wcn

sclijkheid van chri<,ten

democrati-,chc politick 

opnieuw en nadrukkelijk 

ter -,prake te hrengen in 

het veld van kcrk en theo-

sprekendc loyaliteit van Aric l'il11 de A1mzs Iogie. In het hiJz<mder wil 

kcrklcdcn kwijtgeraakt !)it geldt voor ik kort tcrughlikken op overwcgingen 

kcrkledcn in hct algcmecn, maar in nog 

<,tcrkerc mate voor vclc theologen en 

andere lcidinggcvcnden hinnen de we

reid van kcrk en theologie. !let is daar

om van helang cen dee! van dat 

vcrlorcn gcganc tcrrcin terug te vvin

nen. Niet om te trachten opnicuw ecn 

en standpunten zoals die een rol specl

den hij de zogenoemde 'Doorhraak' in 

de jaren veertig en vijftig en betogen 

dat de christen-democratische hewc

ging van de toekomst zich zou kunnen 

profileren als een 'tweedc doorhraak' 

1-lierbij gaat het mij dan, vanuit miJn ci-
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gen achtergrond en werkterrein, onder 

andere om de discussie die met name 

ook binnen de Nederlandse Her

vormde Kerk in die jaren gevoerd werd 

omtrent de noodzaak en lcgitimiteit 

van de vorming dan wei voortzetting 

van christelijke politieke en maat

schappelijke organisaties. 

Met deze heschouwing hoop ik met 

kracht van argumentcn theologen en 

andere kerkleden uit te dagen zich ten

minste de vraag te stellen of het in de 

huidige siluatie niet de voorkeur ver

dient zich opnieuw of voor het eerst te 

engageren hinnen de christen-demo

cratische heweging 

De 'Doorbraak' 
Kurt na de capitulatie in mei 1945 gaf 

de 'Urgentiecommi.,.,ie van de 

Algemene Synode der Nederlandse 

Hervormde Kerk' (een commissie die, 

als een soort 'nood-synode' in januari 

I 945 in het toen reeds bevrijde zuiden 

van Nederland was ingesteld om Iei

ding te geven aan de meest dringcnde 

taken van de kcrk) ecn Pinkster

boodschap uit die in belangrijke mate 

de toon zette voor een aantal politieke 

en maatschappelijke ontwikkelingen in 

de periode van wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog. Zo sprak zij tot 

het Nederlandse volk "Bouw Uw socia

le Ieven op de grondslag der christelijke 

gerechtigheid en der onderlinge verant

woordelijkheid" En in naam van deze 

gerechtigheid vrocg zij onder andere 

"van heel het volk. in her hijzonder van 

werkgt'vers. kapitaalhezitters en arhci

dcr<,, dat zij niel zullcn terugkeren tot 

de .,chrijnende k]a<,<,etegen<,tellingen en 

fclle klasseqrijd van het verleden .. " 1 

Een inzicht dat in hclangrijke mate ver

worvcn was in de bczcttingsjaren en 

dat cen exponent wa., van een veel hre

der reveil dat in de Nedcrlandse Her-

vormde Kerk was ingezet. Op het ter

rein van zowel 'Kerk' als 'wereld' zou 

veel dienen te verandcren en allerlei 

vooroorlogse tegenstellingen zouden 

worden overwonnen. Voor de kerk re

sulteerden de hervormingen als gevolg 

van dit reveil in de kerkorde van 1951 

als symhool van kerkelijkc vernieuwing. 

Wat de 'wencld' hetrcft speelde een aan

zienlijke groep hcrvormden onder wie 

W. Banning, H. Kraemer en JJ Buskes 

een grote rol hij de oprichting en werk

zaamheden van de Nederlandse Volks

beweging (NVB) BelangriJkste doel 

van deze heweging was om het voor

oorlogse verzuilde politieke stelsel te 

'doorbreken' en te komen tot een nieu

we grote volkspartij waarin met name 

de idealen van het 'personalistisch so

cialisme', zoals die door onder andere 

Banning in het gijzelaarskamp te Sint 

1\lichielsgestel waren gelormuleerd, de 

toon aan zouden geven. Het concrete 

resultaat was de oprichting van de 

Partij van de Arbeid in 1946. Dat dezc 

partij vanaf het begin minder breed van 

opzet was dan aanvankelijk de hcdoe

ling was (voornamelijk toch een voort

zetling van de SDAP aangevuld met de 

Vrijzinnig Democrati.,che Bond en de 

Christen Dcmocratische Unie) en elcc

toraal hij de eerste verkiezingen voor 

de Tweede Kamer slcchts 29 in plaats 

van de gehoopte 40 zetels (op cen to

taal van honderd) haaldc, doet op zich

zelf niets af aan her idee dater aan ten 

grondslag lag. llintlcn de kcrkcn ont

stond toch ccn torst' discussie over de 

verhouding kerk en <,taat, gelool en po

litick. en dan vaak vooral tocgcspitst op 

het a! of 111ct toctrnlcn van heltJdende 

christenetl. <lnclcr wic pt-cdikanten en 

vooraan<,taandc roonls-katholickcn. tot 

de PartiJ van de Arbeid. In de Rooms

Katholickc Kcrk lcidde dczt' hcrontng 

utteindt'liJk tot het hisschoppcltjk man-



dement van mei 1954, waarin de geza

menlijke Nederland5e bi.,schoppen zich 

onomwonden uitspraken voor ge.,]oten 

katholieke organisaties op politick en 

maat<;chappelijk terrein. Zij waren van 

oordecl "dat het voor een katholiek on

gcoorloofd is lid te zijn van sociali<>ti

<,che vcrenigingen, zoals het NVV en 

de daarhij aange<>loten verenigingen, of 

regclmatig de socialisti-

aanbiedcn van het herderlijk schrijven 

'Christen-zijn in de Nedcrlandse sa

menleving' in 1955 nadrukkelijk vcr

klaarde dat dit schrijvcn zeker niet 

!outer een rcactie op het mandcment 

was, nam de synode met dit herderlijk 

schrijven echter wei duidelijk stelling in 

de ontstane discussie .1 

De strckking van 'Christcn-zijn in de 

Nederlandse <,amenlcving' 

5che pers tc lczen of regel

matig de VARA te 

helui-,teren" 2 Dit allcs on

der de bepaling dat de sa

cramenten en de kerkel ijke 

Er is sprake van een 
is tweclcdig. Allcreerst is 

dat de helijdenis dat Jezu'> 

Christus Hccr is van de 

wereld en daarmee van 

het gehclc, ook politieke 

en maatschappelijke Ie

ven. Deze belijdenis hecft 

consequcntie<, voor de 

wijze waarop we ons Ie

ven, zowel pcr5oonlijk als 

ook maatschappelijk, ge

stalte gcven. Met andere 

woorden: cr is een funda

mentele ecnheid tussen 

geloof, belijdeni'> en Ie
ven. Het koning.,chap van 

antithese in 

spiegelbeeld: bij een 

hegratenis gewcigcrd groat dee! van 
moeqcn worden aan hen 

die zich hier niet aan hicl

den. Dezc sancties wcrden 

niet vcrhonden aan het 

lidmaatschap van de l'arti) 

van de Arbeid, dit wcrd 

echter wei duidelijk ontra

den. Voor de toenmaligc 

K vr wa<; hct mandement 

een wclkome steun in de 

theologisch 

Nederland is een 

tahoe ontstaan met 

de christen-

democratie te 

sympathiseren. 

clcctoralc rug, maar ook de heren 

Schouten en Tilanu5, in die tl)d fractie-

voorzittcr'> in de Tweede Kamer van 

re-,pcctievelijk ARP en C:HU, konden 

instcmmen met de <,trekking van deze 

hoodschap Voor de ARP lag dat in de 

liJn van de tot dan toe voluit geprakti-

5eerde 'antithe5e politick' Voor de 

C:Hll was het cigenlijk toch min of 

mecr cen verloochcning van haar theo

cratischc traditic en het eigcn hegimel

progranlnla v.:aarin de 'antithc~e' n1ct 

zoveel woorden werd algewezen. 

'Christen-zijn in de 
Nederlandse samenleving' 
Tot vrcugdc van <..,on1n1igcn en crgcrni'-; 

van andcren rcageerde de Ceneralc 

Synode van de Nedcrlandsc Her

vormde Kcrk andcr5. Hoewel ziJ hij het 

Christu<> gaat over alles en allen. In de 

twcede plaats wordt cen sterkc nadruk 

gelcgd up de erkenning van de vrijheid 

van Cuds Woord, waardoor iedcre ma

nipulatie van dit Woord ten gunste van 

de cultuur, in casu politieke standpun

ten, wordt tcgengegaan. ,~let andere 

woorden: hierdoor wordt stelling gcno

men tegen hct 'euvel' of de 'zondc dcr 

vcrccnzelviging' van hct Evangelic van 

lezus C:hristus met mcnsell}ke, vaak al 

tc menselijkc aspiratic<>. 

Vooral dit laatste wa5 een steun in de 

rug van dcgencn die warcn 'doorgcbro

ken' en zich niet Ianger gehondcn acht

tcn aan de tradittonele confcs5tonelc 

kadcrs. Het hcrdcrlijk schrijven waar

schuwde duidclijk tegcn de antithe5e 

en gaf ruimte voor politick en maat

'>Lhappclijk engagement hinnen alge-
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mene partijen en organi<,aties. De chri<>

ten hcdt tot taak "waar maar enigszins 

mogelijk, de opdracht Gods te vervul

len midden in de wereld. tezamen met 

anderen arbeidend aan de opbouw van 

een verantwoordelijke samenleving .. 

De uiteindelijke keuzc zal van geval tot 

geval moeten worden bepaald"-" 

Opvallend is dater dan toch enkelc al

gcmene aanwijzingen worden gegeven 

waarbij een uitzondering wordt ge

maakt voor die gebieden die inrniddels 

'zeer ontkerstend' zijn. Daar kan het, 

volgens het herderlijk schrijven, toch 

de voorkeur genieten om zich binnen 

christelijk verband te organiseren 

Euvel der vereenzelviging 
Wanneer we nu, in de jarcn negentig, 

de discussics van de jaren veertig en 

vijftig overzien kunnen we een aantal 

vergelijkingen trekken maar ook enkelc 

opmerkelijke ver<,chillen waarnemen. 

Allerecrst rnoet gezegd worden dat het 

zo luid en duideliJk proclameren van de 

heerschappij van ChristLIS over het ook 

politieke en maabchappeliJke Ieven 

nog slechts door een kleine minderhcid 

in de Nederlandse samenleving geprak

tizcerd wordt. Dan denk ik met name 

aan de kleine conservatieve christelijke 

partijen Ook door Nederland i'> een 

grotc golf van <,ecularisatie gcspoeld en 

er heeft een massalc deconfessionalise

ring plaatsgevondcn Ondanh deze de

confessionalisering ziJn de drie groot<,te 

christelijke politieke stromingen inmid

dels vijftien jaar geleden gduseerd Van 

die tusie kan gczegd worden dat die in 

icder geval in de eerstc twaalf jaren in 

elcctoraal opzicht ecn succes is gewor

den. Het ontstaan van het CDA uit de 

voormalige C:HU, KVP en ARP, wat 

misschien gezien kan worden als een 

stukje gepraktiseerde oecumene, i'> ech

ter wei gepaard gegaan met een vee] 

grotere terughoudendheid, zo men wil 

verlegenheid, om ingenomen en te ont

wikkelcn politieke standpunten te pre

senteren als dirccte ei<, van het Woord 

van Cod. Als het gaat over het ge

nocmde 'euvel der vereenzelviging' dan 

Theologm cn kerkledw louden ziclJ moelen eng,1gere11 met de christen-democratic 



is dJt euvel in de decenniJ dtc achtcr 

on<.., !iggcn, noa-..r deal gcnocn1dc d1rcc

tc koppellllg hi1 pMltJcn al, SCI'. CPV 

en RPI. ecrdcr wa<:~rtlccmhaar hi11ncn 

kringen waat' hewccrd wcrd dar linbe 

socialistt<,chc politick in kite de enige 

VJillllt hct chri<,tc]IJk gclool te recht' 

vaardtgcn kcuzc i<,. Otwcl: de antithcse 

in spicgclhceld, bi1 cen groot dccl van 

theolog~<,ch Nederland is t:cn tahoe 

ontstaan om met de chri<,tcn,democra, 

ti~chc hcwcging tc I)Yillpathi~eren. 

llinncn het C:DA zeit " de 'Kuy, 

penaame Jntithcsc politick' loch moei, 

li1k nog Ianger tc ontdckkcn 

Daarcntcgen is men cchtcr hinnen het 

CDA , cbanoc de-. Lc mccr gcmotiveerd 

door de oppmiticrol die de partij 111 hct 

parlcment is tochcdecld. hczig om zich 

te herbezinnen op de cigen tdcntitcit 

en tc trachten de tundamentcn waarop 

de chri<,ten,democratie is gebouwd en 

het uitcindcli1ke doel waarnaar men 

qreclt opnieuw en duideliJker tc lormu, 

lcren. Fen proccs wJJrhij mi1ns inzicn<, 

de thcologic dicmthaar zou kunnen 

ziJil Iui<,t omdJt het hij hct herontdek, 

ken en Olltwikkclctl van de pJrtij,ideo' 

logic ihoe vtes dit woord ook in de 

men van vcel thcologcn zal klinkenJ 

zen nJuw luistcrt hoc dit geschicdt en 

wat het rc<,u]tJat is. Wordt het cen op, 

nicuw vruchthaJr makcn van de cht'iqe, 

li1k , socialc traditic met hct oog op de 

prohlcmcn en uitdogingcn van de 21 c 

ccuw ol <,taat hct concept van de 'vcr' 

antwo<ll'dcliJkc sJmenlcving' met de 11a, 

druk op her hcr<,te] van normcn c11 

waJrdc11 voor een hcrlcvcnd re<,taura, 

ttcl denken met vecl 'IJhoemrakkcriJ' 

ovcriJden met ccn religieus saus1c' ()I 

om een h!crmec vcrhonden <1spect. met 

hehulp van hct hcgrippcn<1pparaJt van 

her C:DA zeit, tc nocmen. zal cr vo], 

docmk h<:~lam en cvcnwicht hliJven he' 

st<1<1n tu<,<,cn de vier kcrnhegnppcn die 

hct uitgJngspunt vormcn voor het po]i, 

tieke h<1ndckn ol zullcn hcgrippcn Jls 

'gercc11ttghcid' en 'solidariteit' blijvcnd 

in de <..,chaduw kon1cn tc stJJll van 'gc

spreidc ver<:lntwoordcliikheid' WJJrdoor 

met nJmc cen tcrugtrcdendc overhetd 

vcrdcdtgd bn worden' 

t\1ijn<, inzien<, is cr ccn opdracht voor 

kerk en thcologie om da<:~r waJr ccn zo 

grotc grocp christcnen hezig is met zu], 

kc vragen nict atzijdig tc bliJvcn maar 

te Jssistcren en kritisch tc hcgclciden. 

Voor hct CDA ligt cr een t<:~ak om met 

kcrk en theologic in gesprck Lc gaan en 

h<1Jr hicrtoe uit tc dagcn. 

lliJ deze overwcgingen kunncn we ho, 

vendien in hcrinnering roepcn dat in 

hct herdcrlijk schrijvcn 'C:hristcn,ziJn 

in de Nederlandsc samenlcving' uit 

1955 een uitzondering were! gemaakt 

voor 'zeer ontkcr<;tcnde gchicdcn'. 

WJJri11 de keuzc voor cigcn chri<,tcliJkc 

organisJticvcrbanden wcllicht de voor, 

keur zou verdiencn. Doorgetmkkcn 

naar de jarcn ncgcntig waJrin scculari

satie en ontkcrstcning hijnJ overal zecr 

vcr ziJTl doorgczct, wcrpt dit weer een 

nicuw Iicht op de pJrticipatte in Jlgc

mcm· ol chri-,telijke orgJnisatics e11 

moct wcllicht het IJJtste opnicuw door 

vclcn ovcnvogcn worden. \Xlannccr 

christcncn zich hinnen ccn partij orga

nisctTn, wJkcnd tegcn her 'euvcl dcr 

vcrccnzclviging', kunncn zi1 clkaar hin

tlcn de partij op hun christcltJkc roc

ping ClJn<,prckcn en zich gczamcnli1k 

Iaten in,pircrcn door hi,hcl en traditic, 

noor huncn toe daJr verantwoording 

over zll lcggcn en in parlcn1ent en <..,J

mcnlcving zoekcn 11~Jr ccn zo breed 

mogcliikc ~Jn1cnwcrking n1ct andere 

partJ)en en grocperingcn 

Maatschappijkritiek 
Tot htertoc hen ik voorJI ingcgaJn op 

de mccr lormclc aspectcn VJil politick 
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en maatschappelijk engagement, al of 

niet binncn 'chri'>telijke' kader<, Er zijn 

echtn ook 'inhoudclijke' ontwikkelin

gen 111 her maatschappelijk Ieven die er 

miJns inziens toe lciden om kerk en 

theologie uit tc dagcn ccn engagement 

hinnen de christen-democratische be-

weging serieu~ in ovcnvcging tc nc-

lllCJl. 

Zoal., hct zich laat aanzicn ontwikkelt 

de samenlcving zich steeds men in li

heraal individualiserende richting en 

lijkt het pohtieke spectrum de ver

trouwde indeling en karaktensering 

'van links tot rechts' te gaan vcrliczen. 

Er dicnt zich, gewcnst ol ungewen'>t, 

n1in ot lllCCT ccn twccdcling aan n1ct 

aan de ene zijde de chri<,ten-dcmocratie 

en aan de andere kant de, de overgrote 

mcerdcrhc1d vcrtegcnwoordigende, co

altttc ial ol nict geconcrctisccrd in 

'paarse' kabinettcn en colleges) van 

PvdA, D66 en VVD. Wat 

duelc overstijgen 

De Verlichting hcdt, gelukktg, ecn 

cmancipatie teweeggebracht van tallo

zc bevolking<,grocpcn Dit cmancipa

tiestreven is ecn wortel van zowcl het 

sociall'>mc ide arbeidcrshewcging) a is 

de chri<,ten-democratischc partiJcn 

!Kuyper en Z!Jn 'klcine luyden', het hcr

stcl van de bisschoppelijkc hierarchic in 

18531 maar JS mmiddels zovcr gcreali

sccrd dat zich nu andere trontcn aan

dicnen om zich op tc richtcn. 

t\laatschappij-kritiek houdt nu in dat 

dit liheralisme al., vcrwording van de 

Vcrlichting aan de kaak ge'>lcld wmdt 

en hcstrcden. I let is echtcr tc vrczcn 

dat de Partij van de Arhcid deze kcuze 

uiteindeliJk ntct zal maken, n1aJr hct 

ovcrgrote dec! van haar achtcrhan zal 

volgcn dat jarcn gcledcn a! ma<,<,aal de 

VARA voor gczicn hicld en lid wcrd 

van omrocpcn als TROS en Veronica. 

Als hct cr om gaat (Tn 

!)(,(, en de VVD hctrdt 

behodt dczc typcring ci

genlijk gcen vcrdcrc wc

lichting Zq warcn, iedcr 

n1ct hun cigcn occcntcn. 

liheraal zip1 lihcraal en 

wcmcn dat tc blqvcn ook 

Voor de Partij van de 

Arheid zal het crvan at-

Maatschappijkritiek 

houdt nu in dat het 

liberalisme als 

kritischc partiJ te vorn1ct1 

dan zal het zaak zijn om 

een sociaal vernteuwcnd 

tcgenwicht tc hieden te

gcn deze nco libcralc en 

individualiscrcndc tenden

scn. Ecn culturcel revet! en 

hct opnieuw in de samcn-

verwording van de 

Verlichting aan de 

kaak wordt gesteld. 
hangen hoc de dhcu<,<,ic 

die nu al gcruime tijd htnncn de partij

gelcderen SJWelt, hcslccht zal worden. 

Kort gczcgd: ccn ':.lrakkc voortzctting 

van het emanciperendc vcrlcdctl in een 

modcrne I i bna;:d i ndtvtdual isncndc 

koers, waarhq de winstpunten van de 

Vet·lichting in extremo worden doorgc

vocrd met aile on-socialc conscqucntics 

vandicn, ol cen herlcving van hct <,ocia

lc en cultuur-kt-itischc cdgocd, hiJvoor

hecld in de lijn van hct 'pcrsonali<,ttsch 

~ociali-,nlc' van Banning, waarhi_j ck gro

tcrc sociale verbandcn hct !outer indivi-

levi ng tcr <..,prakc hrcngcn 

van cthischc normen en waarden iwcl

licht zclts met aile vrijnwcdighctd en 

hescheidenheid ook christcliJkc nm

men en waardcn i zoals ondet· andere 

llirsch Hallin en, met andere acccntcn 

Oostlandet·, hctogcn is daaron1 dt·in

gend gcwcn')t. len culturccl rcvcil \\'tl"i 

ovcrigcn'-. ook de dragcndc gcdJLhtc in 

het 'personalistt<,ch socialisme' van 

llanning C'> Her " opmcrkei!Jk zckcr 

in hct Iicht van de maatschappelqkc 

ontwtkkclingen en opinies op dJt tcr

rcin, hoc vaak hiJ Banning hct plctdoot 



tcrugkccrt voor huwcliJk en gezimlc

ven· "\ luwcll)k en gczin vormcn hct bc

gin-,c\ van ccn morclc hcrwJJrdering 

vJn de maat'>chJppif' 5 Toch ccn klein 

hock-,tccntjc vJn de '>Jmcnleving~ 

\)c tock01mt vJn hct CJ)A i'> cr bij gc

baat dat hinnen kcrk en theologic op

ntcuw de ovcrtuiging gaat grocicn dat 

hct vcr-,tcrkcn van de chri<;tcn-demo

crati')chc hcwcgtng ccn gocdc nlogc

liJkhcJd i-, om JJn dit uiltureel rcvei\ 

gc..,toltc tc gcvcn en zich tcgcn dit oudc 

ld-,cTali'-Jnlc in nicu\vc gccbantc tc vcr

zettcll \)aarbiJ i-, her dJn wei VJn be

lang on1, zoa\-, gczcgd, jui~t de 

chn,telqk--,ociale wortel'> VJ11 de chl-i'>

ten-denwcrJtJe opnicuw vruchthaar te 

maken, want mJilt'>chappiJ-kritick here

kent onder andere ook ingaan tcgcn 

her puur handhavcn van we\-,tJnd en 

comtort Len behoudzucht WJJrVJn 

ook de chri'>ten-democratic. met 11J111C 

ook vanu1t de kcrken, nog wei een<; he

'>chuldigd wordt. Want ondank-, het lcit 

dat de e111ancipat1e van de Jrbeider<;

k\a.,.,c voltooid i'>, dienen de overheid 

en de <.,ztnlcnlcving 111 hun gchccl zorg 

tc dragcn voor grocpcn zwakkcn en 

kan .... armcn die cr opntcll\\' ot nog 

'>teed-, zip1 

I )c idee Viln de 'verilnrwoordcliJke <;J-

111cnlcving' zoJI'> die hinncn de chri'>

tcn-de111ocratic " ontwikkcld, ccn 

gedachtc d1e ook J! 1n de genoc111de 

l'ink<,terhood-,chap van I 'J-+5 een rol 

<,peclt evena\-, biJ de oprichting van de 

\X'neldraad van Kcrken in A111'>tcrda111 

in I 'J-+H i' nu en 1n de toeko111<;t een 

gocd uitgang-,punt voor ccn polit1ckc 

tcgcnhcwcging Len polittck waarhij 

lcdcn van de -,amcnlcvJng weer gcmo

tJvccrd worden 0111 hun vci·Jntwoordc

liJkheid tc aaJWJardcn voor de grotne 

'oualc vnhanden, ccnvoudign· de 

111el1'>en 0111 zich heen. Het i-, cchrer, 

juisr in die vcrJntwoordclijke -,amcnlc

ving, de tJJk van de ovcrheid om de 

rJndvoorWJJrden tc creercn (ook de 

matericlc 1) waarhinncn de burger zijn 

ol hJJr verantwoordelijkhcid kan waar

maken. 

HJndhJving vJn we]<;tand en comfort, 

liberalc individualiscring 1 hct ziJil in 

Ieite eigcnschappen wJJr wiJ allen tot 

in onzc bottcn mcc zijn bchcpt. Het 

kJn dJn ook nict zo zijn dJt vernicuw

dc maatschJppiJkntiek, z(JJ!, Hir,ch 

Bollin die in zijn 'chri-,tcn-democrati<;ch 

contrapunt' in hct januarinun1n1cT van 

C:hri 'ten -Dcmoc rJ t i schc Vnkcn n i ngen 

terecht verwoordt, gaat lciden tot ccn 

nicuwc 'anri-the<;c politick' Het zijn 

cultuurvn<;chqn-,elcn die dwars door 

onze -.an1cnlcving en thvar~ door on~

zelf hccnlopen, 111JJr waarnJJ<;t we te

gelijkcrtijd, a\-, gcroepencn van 

profcten en Jpo<;telen, JJn onze vcrant

woordc\qkheid worden herinnerd vuor 

en in onzc ~an1cnleving 
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