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Het CDA moet zelf de kritische positie innemen, nu het politieke 

en culturele 'contrapunt' niet Ianger tegenover een christelijk 

ge"lnspireerde politiek en maatschappijvisie staat, maar zelf de ge

vestigde 'macht' is geworden. In zijn inleiding pleit CDA-Tweede 

Kamerlid Hirsch Ballin voor christen-democratische politiek die 

authentiek is in beginselen en tegelijk openstaat voor samenwer

king. Het CDA moet leren om vanuit ervaringen van mensen de 

zinvolheid van politiek handelen te zoeken en te verwoorden. 

D 
oor hct WctcmchappcliJk 

lnqituut voor hct C:l )A i'> 

11111 de vraag gc<,tcld ol hct 

of daaraan aan <,chadc had tocgchracht 

In hct chri'>tcn-dcmou-ati'>chc gcdach

tcngocd gaat hct cchtcr om mccr dan 

dit cnkele afrckcncn. Dezc 

VJ'->ic op de <.;dnlcnlcving is 

heralcnd voor ccn wei 

omgrcn<,dc taak van de 

overheid: ccn taak die hct 

wccf,cl van de <,amcnlc-

UlJll.Cpl VJ!l 

de vcrarltwoordci!Jkc <,J

mcnlcvrng wei voldocndc 

zcggJng..,kraLht hcclt voor 

ccn hcrorii'ntatrc van de 

c hr~'>tcn-dcnwu-ati'>chc 

polJtJckc hcwcg1ng. J)czc 

vr,1:tgqc\l111g hcnnn<:rt aan 

L'l'll pJ-.....,Jgc 111 hct rapport 

\'Jil de LOilltllJ<..,<..,Jc-C ~or

dcnJcro.., WJJnn wcrd gc

comtatc-crd cbt hct con

cept v·an de vcrantwoordc

i!Jkc <,amcnlcvrng de laat-

Pro[n11 ,!r [,\ 1//. 

ving ondcrstcunt, waar no

dig aanvult, maar nict wil 

vnvangcn. In dit opzicht 

laat de gedachte van dc 

vnantwoordelijke <,Jmcn

lcving nog ccns zicn dat 

men ccn con<,i<;tcrltc vi'>ic 

op de taak van de ovcrhcid 

...,tc 1,1rcn nog wcl voak wcrd 'JJn

gcrocpcn' lllJJr n1ct lllccr J]<.., de voor 

<lllZC partii karaktcr!'>trckc polrtickc vr

'>ic hcrkcnhaar """' I )it concept wcrd 

\'JJk opgcvat J]<.., ccn dcvic.., voor hct 

met ccn H:dcr alrckcncn' von wot n1cn 

,1Jil de gclllL'l'll'-.LhZlp hztd bl)gcdrJgcn 

aileen kan ontwikkclcn vanuit cen visic 

op de <,Jmcnlcving. De heoordeling van 

hct puhliek domcin vcrondcr<;telt cen 

\ocialc leer' 

Hct concept van de vcrantwoordclijke 

<.,JillcnlcvJng gZlt op ha')i..., hicrvan 

ook aan hoc de ovcrhc1d haar tJak 



doelmatiger zou kunnen inrichten. 

lmmers, nog atgezien van het bezwaar 

van de aJ.nta-;ting van vcrantwoordc

lijkheid die elders wordt gedragen. valt 

ook te betwijklcn of de (centrale) ovcr

hcid daartoc wei hct bc<;te i'> gckwalifi

c.eerd. Tcgclijkcrtijd had dit concept 

ecn appcllcrende hetckcnis· laat niet al

les aan de ovcrheid en de politick over, 

maar ncem verantwoordelijkhcid waar 

werk voorhandcn is. 

Verantwoordelijke samenleving 
voltooid? 
Wic bij het concept van de vcrant

woordelijke sanwnlcving denkt aan uit

keringsgerechtigdcn die mcdc verant

woordeliik worden gehoudcn voor het 

weer vinden van werk, aan studentcn 

die verantwoordcliJk worden gchouden 

voor ccn vlot studicvcrloop, aan lr·au

dcurs die vcrantwoordclijk worden gc

steld voor de tocgebrachtc maatschap

pcliJkc schadc, aar1 vcrvuilcrs die bcta

lcn, die zal constatcrcn dat zulke ge

dachten in hogc mate politick gemcen

goccl zijn geworden. Ccldt dan voor 

lwt CDA zoicts als 'missic voltooid', 

ccn pragmatisch hchecr van het hc

staanclc kan cvengocd aan andere par

tqcn wor·dcn tocvertrouwdc 

lk zal die vraag nict uit de wcg gaan. 

De gedachtc dringt zich op dat 

hrkuvama misschicn toch gelqk had, 

tocn hij schred over de trioml van hct 

lihcralisme als einde van de geschicde

nis. De vrijzinnrgc cultuur is de hcers

cncle gcwordcn, en degcncn die in die 

urltuur Ieven, stcllcn zich ermec tevrc

dcn. Ook onder onze I voorrnal ige I kie

zcr·s manilestccrt zij zich Hct is 

diezcltde cultuur die fohn Kenneth 

Calhraith als The Cllli11rc o( (olllrlllllrclli 1 

karaktcriseer·dc, de cultuur van tcvrc

denhcid. van zcltgerwegzaamheicl. Het 

1..., toch gcnocg zo, Wtltlr1ClT we op dczc 
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manier ccn verantwoordelijke samenlc

ving hebben ingericht' Ieclere burger is 

er zeit voor verantwoordelijk wat hiJ of 

zij van het Ieven maakt, een andcr daar

in hindercn wordt ge'>tratt, en de ge

mcenschap Ievert een aantal voor

zieningen die in ieders helang zijn 

T wee sjablonen 
lk heb hiermee in een paar woorden 

wilk·n aangcvcn wat nacu n1ijn oordccl 

in de kern van de zaak de impasse vcr

klaart waarin de christcn-democratie i'> 

komcn te verkercn. Ten overstaan van 

de heersendc. vrijzinnigc cultuur lijkcn 

wij ofwel de overbodigcn - dat is wat 

de milde voorvechters van 'paars' de 

Nederlandse samenlcving willcn doen 

gelovcn -. ofwel de hindcrlijke, hetwc

terige moralisten, die zich er druk om 

maken als winkels op zondag open rno

gcn zijn of op het levcnsbcdreigcnd el

kct van hero'r'ncvcr<,trekking wijzcn -

en dat is wat de zcloten voor een 

postchristelijke politick en samcnleving 

de gocdgelovigc burger voorhouden. 

De vraag waarvoor wij staan is dan ook 

of wij ons inderdaad naar cen van dcze 

'modcllcn', dezc spblonen van onze 

veronderstelde politieke rositic moeten 

vocgen om er vervolgcn-; het beste van 

te maken. 

Dit i-, gcen retorischc vraag. Hct gaat 

hicr om twec rci'le optics die- met nu

anccringen ook binnen onze rartij 

ccn rol spclen /\len kan indcrdaad 

overwcgcn on1 in idcCle zin 'on<.; verlic~ 

te nemen', met ecn zekere blijrnoedig

hcid tc constatercn dat aile grote poli

tieke parti)en nu voor een 'verantwoor

delijkc <,amcnlcving' zijn, en onder 

ogcr1 te zien dat Nederland onkerkc

lijkt In die dcnkwijzc moet het (]);\ 

maar niet tcvecluitlcg gcven aan de 'C. 

net zo min als de ANWB, de VPRO ol 

de VI\RA nog hchoefte hcelt zich tc Ia-



ten cdmctcn aan de oor<,pronkclijkc hc

tekeJm van de atkorting. Het mag don 

druk Z!Jil gcwordcn in het polit1eke 

Jl1Jdden, maaJ- a\, de vcr,chillcn met an

dne part11en niet alte grool ZIJ!l, zol op 

ccn gcgcvcn moment ook wei de hc

hocltc ovcrgJan on-. van rcgcring..,dccl

ncrnJng Ult tc ..,]uitcn 

I laartcgenovcr qaat hct andere 'model', 

waJrhiJ men voor lie! ncemt in de ogen 

VJJ1 de huttenwncld et'll merkwaJrdige 

ol zells crgcrltJke rest tc ZtJn van ee11 lc

\'l'J1W<ll·m-op-haar-rctour In icJlc worclt 

d1c houd111g mocdig, maar n1cl ccn zccr 

hcpcrkt praktisch-polittek cllcct door 

de kktnc chriqc\ijkc parti[ell in praktijk 

gchracht LIJ ondcrgaJn a\ j;uen blij

nwcdig hoc zc als ccn partijpolitiek 

'Stttphor..,t' worden \vcggczct. t·v1tlar zijn 

dczc twcc sjablonen voor on<, werkeli1k 

de cnigc mogcliJkhcden7 

Zingeving en 
verantwoordelijkheid 
\let \Vctcmchappc\ijk \n-,tituul voor 

hct C\ ),.\ hcclt met de vroog<,telling 

met de trclwoordcn 'zingcving en vcr

anlv,·oordciJ[khcid' de slcutcl oongereikt 

om ons JJll d1t ddcmma te <JJtlworqe

kn Voor om is een 'vcrantwoordclijke 

samcnlcving' ztnvol \lot loal'>tc woord 

wd ik LTll !Jding gcvcn. die cnigc toc

!tchtJng hchocll.· het " nameliJk mecr 

dan L'l'n 11 oordspcling ( lm dot duide

IIJk tc makcn moct tk ccrsl wol d1cpcr 

tngJJn op de hccT...,cndc vrdzinnigc cul

llltJJ dtc '"" JJlllllLTs <1<1n hct 'cimlc dcr 

.~c" htcdcnis de hcgeerde vcrontwoor

dcltJkc s<:lnlcnlcving opccn prc<,enteer

hLtd illkl <:!Jn ll' ITJkcn. 

.\1\crc·nsl wd tk nogmaals tJJtdrukkc\ijk 

con..,LllLTcn dzlt d1c \TIIZlnnigc cultuur 

JJldt·Jlbad de ht'l'J·scnde is geworden 

/ckcr hct waardcnondcrzoek von I )c 

.\ \oor ' s lent tLn hct ovngrote dec\ 

\ ,ln de t\n\crLllHisc samen\cvlllg bur-

gcrlijkc deugden als ccrlijkheid en net

hcid in ere houdt, en van hct Socioal en 

Culturcel 1'\anhurcau vernemen wij clot 

de Jeugdigc Nedcrlandcrs van hui-,jc, 

boompJe en bce<,tje houckn. !'door lotcn 

wiJ om nicl rijk rckcncn met zulkc re

min~<,ccnlte<, oon cen vcrhurgerlijkt 

chri<,tcndom Er i' eerdcr rcdcn tc con

stotcren dot cr 111 de culturelc hoold-

~troon1 van onzc -,an1cnlcving hijna 

nict-, n1ccr j-, dat vanuit ccn hcwu~t 

niet-chri<,tc\ijke pmitie kritick ontnwet, 

ot het zou de winkc\,luiting op zondog 

moeten zij11, maar daarvotl zei cen lihc

rool commentator al gcnereu<, dat cr 

hc~t wei wat tc zcggen i..., voor een ru..,

tigc dag in de week. De mini'>ter v<:~n 

Onderwijs bn comtatercn dat hlijkcn<, 

ccn recent rapport ook hinncn het hiJ

zonder onderwiJ' naar wegcn wordt ge

zocht om scholcn van klcur te Iaten 

ver<,chicten. Voor de hedc in de 

Troonrede is ecn com prom is gevondcn, 

en met het ronclschritt op de gulden 

valt hlijkbaar ook wei te Ieven totdat de 

ene Furope<,e munt komt. 

De tijd i' du-, voorhij waarin vrijdenkcr

<,chap en ohvijzing von gezag van hiJhel 

en kerk in de cultuur een kritisch 'con

trapunt' worcn. lr hecrst tevredenheid. 

er i' eigenlijk- hchalvc voor randgroe

pcn - nieh mecr om jc tunclomentcel 

maot,chappiJkritisch ot cultumkriti'>ch 

druk over tc mokcn. llchoudcm cnige 

nog op te ruimen hinderpalen als de h-,

cJlc voetoverhevcling <,toat niets mccr 

Jon de tot norm vcrhevcn zcllverwcrke

\ijking in de wcg. lnderdoad, ecn 'ell/lure 

o{ conlnllmcnt' die aileen nog n1aar nlct 

ticnduizcnd extra agcntcn tcgcn vcr-,to

rendc elementcn hocft tc worden he

<,chermd Rust, progmati<,ehc op\o<,

singcn, zo min nwgeliJk onzekerhcid is 

de doarhiJ pa"-endc hoogste politickc 

WtJ<,heid, e11 ecn porlij dtc ten oollZJcn 

von WAC) en AOW zich a!-, onnt<,lsto-

( [ )\' I q.o; 



ker ontpopte kon gemakke\ijk in de 

hock wmden gezet. 

\)it hcclt ecn hebngr11kc implicatie A\, 

chri'>tctl-dcmocraten moctcn we ntet 

hct idee hehhen dat hct de verkiezlll

gen ctl de lormatie I 'J'J4 waren die ons 

uit hct hastion van de toonaangevende 

idei.'\c krJLht hchhen gezet. In kite was 

dat het gevolg van twcc met elkaar sa

menhangencle ontwikkelingcn: ener

zijds de ideelc ontlcdiging van de 

maatschappcli)kc onderstroom der 

chnstct1-dcmocratie, inmiddcls beves

tigd door hct in neutrale verhandcn or

gaan van hip1a aile chri'>tcliJk-sociale 

organi<.;atic-;; en anderzijds hct ont.;;taan 

van cen rolttieke situatic waann ons 

concept van de vcrantwoordelijkc sa

mcnlcving onderschcidende kracht had 

verloren. lcdcrccn wa'> daarv66r, wat 

!lCclt hct C:DA dan nog aa11 cigcm te 

heiden' 

orn aan de zijlijn tc gctuigcn, n1aar on1 

vanuit de kritische tegen-stelling de 

synthcsc in democratisch gevormd he

lcid te zoeken. Om met anderen tc 

kunnen <,amcnwcrken hocft men niet 

zichzelt in aanpassing tc verloochenctl. 

Dat gelclt - ik zeg hct voor aile duidc

liJkheid maar uitdrukkcliJk over en 

\Veer, en moet over en \Veer worden gc

respcctccl-cl. 

Antithese en synthese 
lk kom hiermee aan de kern van mijn 

in Ieiding Daarin wil ik trachten te ope

rationalisercn hoe zo'n kritisch - ook 

cultuurkritisch - christen-dcmocratisch 

'contrapunt' vorm zou moeten krijgcn 

lk gchruik de muzikalc term contrapunt 

nog maar ecns. maar bedoel daarmee 

hetzeltdc als een 'antithese' die in een 

'>ynthcsc kan worden orgcnomen, hct 

muzikale contrapunt is 

,\bar zip1 wij indcrdaad 

1dece\ zo arm dat onzc po

litickc hc\vcging de nlogc

ilJkhcid mist zeit ccn 

'contrapunt tc vormen ten 

opzichtc van de hcer<,cndc 

cultuur' \k qe\ die vraag 

niet om tot ecn keuze tc 

komcn die ovcrccnkomt 

met die dcr klc1ne christc

\ijke rarti)en. een kcuze 

voor het hestuurlijk isolc

mcnt in zuiverheid, wei 

omdat elke <,ynthcse ccn 

these en cen antithe,c vcr

ondcrstelt. Nu het politie-

Maar zijn wij 
evenccns gcricht op har-

monic. lk hen mij ervan 

bewust dat de term 'anti

these' zijn geschiedcnis 

hedt.' Sommigen die de

ze geschicclenis kennen. 

zullcn wcllicht schrikkcn 

van een plc1dooi voor een 

christen- clemocra ti sche 

antithe-,c met de heersen

de vri)zinnige cultuur lk 

herhaal dat ik daarmce 

doc\ op hct enige alterna

ticl voor 'aanpa-,-;Jng', na

me\ijk om vanuit de 

inderdaad ideeel zo 

arm dat onze 

politieke beweging 

de mogelijkheid 

mist zelf een 

contrapunt te 

vormen ten 

opzichte van de 

heersende cultuur? 

ke en culturclc 'contrapunt' nict Ianger 

kritische tegcnstelling (dat 

1s de letterlijke betckeni<, van hl't woord 

anti these' I de synthe,c in samcnwcr

klng met andcren te zoeken. zoals wij 

ook de afgelopen jaren synthc-,e<, met 

onzc tocnmaligc coalitil'partncr hchben 

hcrcikt die mecr warcn clan een com

promis. lk denk onder mecr aan hct 

toenmalige belcid op mcdisch-ethisch 

tegenovn cen christl'liJk gc't'nspircerde 

polittek en maatschappiJvisic '>laat. 

llltltlr zcll de gcvc'itigclc 'rnacht' i~ gc

worden. zullctl wi1 - wt! onzc politickc 

rol zinvol ZIJI1 -zeit de kritischc positie 

mocll'n vormen. Daarn1cc hcdocl ik 

ccn politick 1-clcvantc kritick. dus nict 
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terre111, de gelijkc hehandcling, de lccl

vonnen en de 1dentilicJlleplicht In 

gccn vJn d1c gcvallcn hchhcn wij onzc 

knt1ek op het heqaande vcrloochend, 

en 1n geen vJn deze gcvJIIcn hehhen 

\\'11 de gez1chhpuntcn vJn de politickc 

partner nmkend I let [c; due; nwgeliJk 

()J1l :=onder pl:~ttc J.Zli1J1J<..,'-'Iing tot prak

t1c;ch-pol1tleke c;Jmcnwerklllg tc ko

lllen ma,tr het vergt wei een hitzondcre 

1n::..::ct \,111 wtlcn gcc..,t 

lnitiatief 
lk heplc1t eLm ook een 1nitiJtiel voor 

chrl'ten-dunocrJl1c;che politick dJt Jll

thellllek "1n de heg1mekn, en tcgelijk 

open voor <..,J!llcnwcrking llll'l hen die 

dczc uttgang...,puntcn ( nog) nict de len. 

\\'11 zulkn nwetcn lcren om vJnuit de 

ervanngen VJ11 memen de zinvolhe1d 

van pol1t1ek handekn te zoeken, tc vin

den en te vcrwoorden_ lk wil dit toe

ill hten I )iegenen in ecn c;Jmenkving 

,11, de onze die niet tot de onhekom

merde h.t/'/')' l<w hehoren, vockn zich 

gl·trollcn door ccn crvaring VJil zinlc

d,ghe,d \',111 hun hcqJJn Allee; wJl zij 

Diegenen in een 

samenlt:ving als de 

orlZe die niet tot de 

onhekommerde 

'happy few' 

hehoren, voelen 

zich gt:troffen door 

een ervaring van 

zinlt:digheid van 

hun hestaarL 

om zic h heen crvJ1-cn " 

ll'.t'lc alva!, z1nkdighe1d 

Zoal..., Roger Burggracvc 

c;chreel 'we l11ken in cen tijd 

van ethl'che rcce"ie tc Ie
ven L'l'll vcrval van de cthi

'l he hekommcrnic; en inzet, 

onder 111lT1 op hct politickc 

,-Jak, met 'ecn 'pJrJc;1tJire' 

\Trhoud1ng tot de <..,laat.''~ 

/ou 11l't kunne11 Z1Jn dJt ook 

on::..::c polit1ckc hcwcg1ng tc 

"e1111g ,1lc;L1nd heclt weten tc 

lwudcn \'c1n de comtructic en 

!'l'Ul!l...,trULlll' VJI1 <..,y<..,tCilll'll 

d1c \Trvo!gcn..., de nlcn...,cn 0111 

\\'!C hct cJgcnl1ik gJJt, Jtlll 

hc-t =llill llnllll'kkc-,1~ In elk geval ligt 

d.1,11 l'l'll hcLlJ..., gl'lllJ<..,l aJnkn(lJllllg<..,-

punt om het voortouw t<: (hcr)nemcn_ 

In hct Evangelic worden door Jec;us 

C_~hri<..,tu<., gccn systcn1cn opgczct, n1atn 

mcnc;cn opgezocht, d1c door de ont

moctlllg met kc;uc; de zin VJn hun be

c;tJJn hcrvindcn_ 

lc; niet in one; dcnkcn tevecl getccrd op 

hct concept van de verJntwoordelijke 

c;amcnlcving zondcr duidelijk tc mJken 

dJt daarmec zekcr gccn sclf-su}fiuflll sys

teem wcrd hcoogcl, 111JJr ccn c;amenle

ving..:;ophou\\' waarin rncn~cn vcrant

woordclijkheid kunnen nemen_ Het 

drac;tic;ch gec;tcgcn gcmiddcldc oplci-

· dingsnivcau ir.; daarvan geen bcdrciging. 

111JJr bicdt juic;r ongckcnde kamen om 

dit tc rcJiic;crcn, mils menc;en op d1e 

grotcrc vcrJntwoordelijkheid worden 

Jangec;prokcn Dat hctekcnt dJt wij de 

mcn<o, zijn ot hJJr lcelc;ituatie, en de 

zorg 0111 nlcn..,cn tot \Vt1arn1crk van ons 

politieke hJndelcn moctcn mJken_ 

Docn wiJ dat, dan piJJtc;cn wiJ een con

trJpunt ten opzichte VJI1 vcrhJrding en 

egocentrisme, zondcr onc;zclf daarmec 

tot 'doetjec;' tc maken_ Ten c;lottc 1c;- zo

alc; J.B. 1\ktz c;chrijft cen door hcrin

neringcn gevoede 'Kultur ,Jcr E111/'Jt'ntbl111-

kcil' Juthcntick chri'>telijk Wij zulkn 

one; moctcn trJchtcn te vcrpiJatscn in 

de lcelc;ituJtic van mensen, en come

quent VJn dJaruit onzc gcdJchten moe

ten hcpJicn over hct te vocrcn bclcid, 

en nict omgckecrd, vanuit hct belcid 

'aldJien' nJJr hct rcgclingc;ohject cbt 

wordt gevormd door 'de mensen in hct 

land' lk waag nllJ graag J<Jn ccn proct 

op de c;om vJn een pol1t1ek denken dat 

hij de memcn en hun lcdc;ituJtic he-

gint 

Onze pJrti) moct ccn vcrzJmclpunt 

zi)11 voor mcnc;cn die in hun hcdriJL 

hun c;clwol, hun kantoor, hun gczin 

zich ook om Jndcren hekommcrcn_ 

1\kmen d1e kllldcrcn zij11 VJ11 hun tljd, 
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n1at1r gccn slaven van ecn tijdgccst van 

con-,umptie, hard regen hard. 1\len<,en 

die cr gccn genoegen n1cc ncnH.'ll a!~ 

oplmsingen worden gezocht over de 

rug van anderen, hier in on'> land, ot 

Bmnii' of Ruanda. Om land is opge

bouwd door vcrdraagzame samenwer

king van christenen, hunlL111i-;tcn en 

joden. J)at wa<, geen teken van zwakte 

van hun ovcrtuigingen, n1aar vt~n 

kracht. Memen die bronnen en doel

'>lellingen van het eigen handelcn ken

nen, weten elkaar le respectet-cn, 

verdraagzaamheid zonder oppcrvlak

kighetd 

Fr \Vordt van onzc san1enleving nu gc

vraagd, rnccr dan ooit tcvorcn haar vcr

mogen tc bewijzen tot het vcrdraag

zaam opnemen van men-;cn uit velerlet 

andere culturen. Vervlakking van de ei

gen orii'ntatie vcrgemakkeli[kt dat niet, 

maar is uiteindelijk ecn hron van gevaar 

voor een dc<,orii'ntatte die zich tegen 

andere culturen katl gaan keren. 

J)aarom is vttaliteit van de geschakeer

de t'\ederlandse cultuur de heste grond-
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slag voor integratie van mensen uit an

dere culturen, wannecr deze het recht 

hehhen vcrworvcn zich hier tc vesti

gen Om in die gemecnschappclijke ba

sis te delen, ts kennis van de Nedcr

landsc taal niet minder dan noodzake

lijk 

Maar om dcze kwaliteit van de cultuur 

van onze samenleving te be-;tcndigen i'> 

meer nodig. Onvcrdraagzaamheid je

gens wie anders is, kan niet worden 

verdragcn. [en goed lunctionerende 

Algemene wet gelijkc hchandeling is 

voor on'> geen otfer, maar een t-e<,ultaat 

van -ook- christen-democratisch heleid, 

werken en samenwcrken. Ceweld en 

verloochening van de menselijke waar

digheJd kunnen niet worden gcrecht

vaardigd door de Jacht op hugere 

kiJkcijlers en gewlll. Waar hct gaat om 

de cultuur van de samenlcving mag de 

plaats van verclraagzaamheid nict wor

den ingenomen door lakshcid. 

Sociaal-economisch heleid is voor ons 

mcer dan het correct uitvoeren van de 

ei<;en van de F:uropese i\lonetaire Llnie. 



I );ur wJar gcmccn'->Lhllp..,voorzicningcn 

onhetaalhaar worden. worden de men

<;c·n dte deze voorzieninge11 werkelijk 

nmltg hadden. het ,JachtoflcL wegge

=ogcn 111 ccn maal..,troonl van al...,chal

ll'n Vaak i' die onhetaalhaarheid het 

gL'\'o!g \'Zlll LTil gchrck aan d11Tctc vcr

antW<Hll·delllkheid Werkgevcr' en 

wnknc·mn' moeten recht toe recht aa11 

\'LTanl\\'<H>rdelllk worden ge'>leld voor 

het lunLltotlc-ren van de werknemer<;

\'l'l zekenngen B11 de ri<;ico\ van wcrk

lomhetd ol arheid"mgevallcn hedt de 

gemeen,chap teveel al,chuivcn van 

\'l'r,llll\\'<H>rdelllkheden over haar kant 

l,nen gaan. lht hoeft ztj niet Ianger te 

doen ( lvndracht van werknemcrsver

zekenngen i' daarom nodig. I harhiJ 

moct hct om mccr gaan dJn hct uitvoc

ren van de adtnint<;tratie Zonder het 

JJnvaardcn van vcrant

zichthaar maakt. 

Ook zorg voor andere mensen en de 

heschikhaarhcid van uiteenlopende 

mensclijke ervaringen in hesluitvor

n1ing'->proccs:-,cn zijn bclangcn van 

vrouwen en mannen. De fiscale en so

cialc wctgcving n1ag geen indircctc 

druk inhouden, aileen nog maar te tel

len wat op geld waardeerhaar is. !::en 

geli)ke crkenning van deze uiteenlo

pendc activiteiten eHent de wcg voor 

ecn volwaardige deelneming van vrou

wen aan de samenleving. 

Bekommcrnis om ieders aandeel in hct 

maahchappelijk Ieven nmvat dus aan

dacht voor iedcr in zijn of haar talcn

ten. Daarhij moet rekcning worden 

gehouden met de positie van vrouwen, 

of liever nog - de aandacht worden 

gericht op al diegenen die in hun un-

derling verhand het Ieven 

womdel11kheid in het he

drlll'lcven, hlijlt het hij 
Persoonlijke 

al,clnllven. en zullen de 

goeden onder de kwade11 

hlt)\'l'n lt)den 

verantwoordelijkhed 

doorgcvcn en ~an1Cll\Vcr

king tot Ieven hrengen, 

dus ook de jeugd en de 

grootouder~. 
is voor vrouwen en 

mannen meer dan Verantwoordelijkheid voor 

andere mensen in nood en 

moeilijkheden is ccn uni

vcr-;ccl gebod. Daarom 

moet internationaal helcid 

mecr inhouden dan han-

( lnze gc·tnc'l'n,c.hap kent 

'tc'l'd, mmdcr alhankeli,ke 
zorg voor de 

pcr...,<llll'll Vrouwcn en portemonnee en de 
111.111nen worden door op

k1d1ng en gcwaarhorgdc 

rechten 111 <;taat gesteld. 

creditcard. 

=cl! aan hun hc...,taan gc'->taltc tc gcvcn. 

I 1llJ1Klpc1tJc \'Jll vrouwcn kan en n1ag 

\'<H>r chrl'ten-demouaten geen schnk

heeld Zllll I let" )Uist ec·n kz111s voor et

gc·n ,.,.,,,nt\\·oordel11kheid hcwust en 

zclthc·\\u<;t aam·aarde vcrantwoordeli)k

hetd l'n,oonlt)ke verantwoorcleliJk

ht·Jd J<.., \'(J()r \TOll\\'L'Il (•n 111i.11111CI1 111Cl'r 

d,111 =< >1 g \'( 1ur de portcmonncc en de 
ctn!ttc.trd lc·n loutn eumoml'chc tn

,·ulilllg \',111 de c·manupatie van vrou

''en doc·t alhreuk aan de veelzijc\ige 

k" .llttc·ttc·n dtc· het Ieven \'an me11sen 

20 ' I 
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delshevordering en predi

king Ontwikkelingssamenwcrking mag 

geen sluitpmt worden op de hegroting, 

maar cvcnmin i-; het voldoende ecn 

percentage als fixatiepunt te nemen. 

( lok hicr is een heroricntatie nodig die 

vertrekt vanuit respect voor de cultuur 

en levcnsstijl van andere mensen. 

Daarom mag de hcstcding van het ont

wikkclingshudget niet hepcrkt bli)ven 

tot her ophouwen van de economte van 

ontwikkeling-;landen. Cood i)oucntdltcc, 

cen hestuur en rechtshandhaving die 

vcrtrou\vcn vc'-.tJgcn, ZlJn nlin.:.;tcn'-. zo 

C DV I '~' 



helangrijke doel<aellingcn van door

dachte ontwikkel i ngs-,amenwerki ng. 

Lliteraard verondcr-,lc'lt dit de hercid

hcid dt: partner<, in de ontwikkelings

landen ook zell planmatig te wcrk te 

gaan. Willen wij aan hun wcrk iets kun

nen hijdragcn, dicncn zij alleere<:r'>t in 

hun <:ige11 verantwoordeliJkheid serieu<, 

tc worden gcnon1cn 

Vccl in hct Ieven is onzckcr. De veran

dcrliJkhcid van de omgeving <,telt die

gcncn op de prod die n1et olniet mcer 

in '>laat ZIJ!l zich voortdurcnd aa11 te 

pa<,<,en Van de overheid worcJt vcr

wacht dat ziJ de hcstendigheid in het 

he-,taan kan verankeren. Daartoe beho

rcn de veiligheid naar binn<:n en naar 

buitcn - de be-,chlkhaarheid van onder

wiJ'> en gczondheid-,zorg, en de waar

devastheid van de gulden Voor hen die 

op hun p<:n'>loen zijn aangewczen. 

wecgt die hc<aendigheid extra zwaar. 

Dat gcldt ook voor dcgencn die door 

ziekte, werklomhcid ol een ern<;tig on

geval voor lange tijd bu1tcn het arbeids

procc'> '>taan. Niet kriti<:kloos zeker 

niet waar her om mishruik gaat - maar 

wei hetrouwhaar client de ovt:rheid er

voor te zorgen dat ook deze m<:nsen, in 

hun kwctshare om<,tandigheden, op 

haar kunncn vertrouwen. 

De overhcid moet daarom niet tcveel 

pretendcren, maar wat zij dnct haar 

kerntaken moct ziJ '>tabiel en he

trouwhaar doen. Aa11 -,chommelingen 

111 het voorzieningenniv<:au van kernta

ken moet ecn eindc komcn, en in elk 

gcval moct de reclw,zekerheid van de 

gerechtigclcn worden gei'crh1cdigd 

Fr is ook reden om de verschcidcnheid 

van lcclmilicu in <;tad en lcmd als cen 

bm, en nict aileen al-, cen complicati<: 

te zien Nederland 1s nwer dan ccn 

( I lV 1 '" 

rand om de Randstad. De grocnere de

len van ons land ht:hhen mccr te bcte

kencn dan ccn lusthol voor stedelingen 

die de tijd voor ontspanning gekomen 

achten, en de stcden zijn niet aileen 

een trckpleister voor criminelen en ont

heemden. maar eerst en vooral samen

halling<:n van economische en culturclc 

activitcit. 

Prohlcmcn komen ecrder voort uit soci

aal-economischc schcidslijnen hi11ncn 

bet <,tad,Jevcn, dan uit het stadsleven 

als zodanig. Binnen stadswijken komen, 

up de velc plaatsen waar niet de pcr

spectidlooshcid overheerst, soms nieu

wc vormen van spontane solidariteit 

op. De groenerc delen van Nedc1·land 

dragen hi) aan haar culturele en levens

be-,chouwclijke schakeringen. en ken

nen vaak ecn vitaal gemecnschaps

lcven. Bovendien levcren deze delen 

van het land waar het gaat om land- e11 

tuinbouw een aanzienlijke bijdrage aan 

de economic 

Stedcn is een grote -;chaal eigen, onvcr

mijdelijk 1'vlaar daar waar die groot

schaligheid niet nodig is, moet de 

mcnsclijke maat worden verdcdigd en 

heschermd. Stcden bicde11. nok op her 

gebicd van het onderwijs, centrum

voorzieningell. Scholen in de landelijke 

gchieden zijn plekken van eigcnheid, 

qua schaal, qua omgangsvormen. qua 

ovcrtuiging. f)aaronl is hct van waardc 

dat ziJ kunnen voortbc-,taan, ook als ze 

naar stcdel ijke maatstavcn erg klci n 

zijn 

De tcchniek is ce11 machtigc knecht, op 

velc terreinen, waarondcr de industrie 

en de gezondheid'>zorg Wetcnschap

pelijke kennis van hoog niveau ontsluit 

de laatstc nog onvoorspelbare proces

<,en, onder mccr inzake de crklijkheid 

AI-, een donkcre wolk hangt hicrboven 

de schade voor milieu en mcnswaardige 
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verlwudtngetl. wJorin ook het zwokke, 

kwct,hJre Ieven en komendc generJtie'> 

worden getT,JX'Uecrd De techniek 

mZlg nrct ccn zo lllZK.htigc knccht wor

den l'Lll Ztl on' ten ,loll<: de h<l<l'> i'>. 

\ L1<1hl happel11ke vcrontwoording en 

Jl!ndr..,chc toching mogcn du~., nict n1ct 

c'l'll hemcp op 'etgen veronlwoordelijk

IH·td \'<lll de ondcrzoeker en de indu-,

trtc tcrztjde worden gelaten. Elke 

\LTontwoordel11khetd verondcr-,telt een 

fl()rrn en ::onder dczc normcring konlt 

de tc-Lntc \'<111 mem en techniek op ho<lr 

kop lL' ,1,1<1 n 

,~og lll<lot kon gelcden konden de 

Sow!l't-Linte en h<1or hondgenoten wor

den oJngewezen Jl., de vi)Jnden van 

<>J1ze vn,hetd VondJJg de dJg hedt de 

\Ttle <,Jmenlcving Jndcre vitonden, nJ

melllk dte van de prolc"ionelc mi<,

daJd, VJjJnden hovendten die heel wat 

moetl11kcr te lobli'>etTn ZtJn. De <,trijd 

wordt met ongelijke mtddelcn gevoerd. 

I ),,gdromen VJn de ouderwehe indivt

duelc tnhrekcr dte nJ WJl praten alwecr 

'""' rnlc vathJJr l11kt, helpt niet. 

,\lken 111 hechtere -,amell\vcrking en 

met JlteLJ\\'l' wetteli,ke mtddelcn kJn de 

recht<,<,lJol ztch verwcren. Nieuwe mid

dekn <>Ill de Jnonlllltletl van llll'>cbJd

' IIHkrm·mcr' te doorhreken en hun 

IIIlo Ill ll'k comtntclte'> le ontrafclcn. 

Zingeving en vormen van 
overheidsbeleid 
I ),ll ~Jill Lk puntcn die tk voorlcg om 

,1.111 ,,. gncn dot l'l'll zmvollc polttieke 

lwktd,J,,-p,11tng Jllcen kJn voonkomen 

urt kr rtr\L he zrn ten ovcr-.taan van de 

\'Cl h<lLrdrngcn drc \\'11 0111 en onder on\ 

,J,11lltclkn /netl punten, die zich ze

kcr lt.:nt.·n voor ccn vcrdcrc vcrdicprng, 

ook 111 htll1 udtuurhit~<,chc dimet1'>te, 

en ttttlllTKtng, 111 hun polttick-prakti

"hc rcln·c~nlll' .'\ktz lll'elt de chri,te-

nen in We-,t-Europa willcn herinneren 

aJn de cultuur van de sensitivitcit, VJn 

het gevoel voor de kwetsharc men'>, de

gene die meelcven en heve"iging hc

hodt DJt is geen weekheid, ge<;trcng

heid tegcn onrecht mJakt er wczcnlijk 

deel van uit. Zo'n cvangelisch vcrwor

teldc cultuur VJn de sen-,itivitcit zou cen 

Wtltlrachtig 'contrapunt' ten ovcrstaan 

van de hewieroking van het ik ('Kom op 

voor jczcll') en de groeiende gewelds

verheerlijkmg kunnen oplcveren. 

De vraJg ol de ovcrheid 'instrumenten' 

hcelt om zo'n normatid hesel tc doen 

groeien, moet in hooldzaJk met 'nee' 

worden beJntwoord. Maar wei kunnen 

hepJJidc vormcn vJn bcsturen en op

treden er een bijdrage aan lcveren. Dat 

is nJmelijk het geval wJnnccr de blik 

niet eenzijdig op mJcro'-proce<,<;en 

wordt gericht, maar consequent invoe

lingwermogen in de pmitie van de be

langhehbenden wordt vcrlangd Het 

rcsultaat daarvan zip1 geen politieke 

aaln1oczcn rnaar een geven en ci"icn van 

verantwoordelijkheid: wederkerigc ver

antwoordclijkheid, zoals hct verant

woordelijke wezens hetaamt. 

In Ji de puntcn van zocven gaat het om 

de hereidheid, een waarde Jan onze 

<,landpunten ten grondslag te lcggen 

die het pragmJtische 'tc redden' tc ho

ven gaat. Hct gaat on1 die andere n1cn-.; 

man, vrouw ol kind, hier in om land 

ol elder-, - wicns nodcn we moeten nn

derkcnnen. om dJarop cen waarachtig, 

doorcbcht en doorlcctd Jntwoord te 

kunnen geven. In dat antwoord heant

woorden wit ook de Ander, wiens ge

biedcnde hlik om bereikt in de 

ontmoettng met de kwctsbaarsten on

der om 

Slot 
Ten -,lotte een opmcrking over het 

moeilijke brakter van de mi-,.,ic die ik 
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voor onzc politickc heweging 5chctste. 

Er is vcel om ons heen dat aanpassing 

in de hand wcrkt, en weinig dat kriti

sche zin mobili'>cert. In elke vitale cul

tuur hebbcn kunst en wetenschap een 

kritische tunctic. De dragcr<; van de cul

tuur, van kun-,t en wctcnschap, hcbbcn 

zich echter nog maar nauwclijks lmgc

maakt van hun oudc kriti.,chc rol. Er is 

nog maar net ccn ci nde gekornen aan 

ecn periode waarin de vrijzinnigheid 

cultuurkritisch wa<; en kon zijn, jegcns 

de gcvcstigdc patroncn van Ieven en 

oordelcn, jegen'> de kerk, jegcns de 

heer-,endc waarden. lk kan mij cchter 

mocilijk voor'>tcllcn dat wij op lange 

termijn ccn purpcr-gouvernernentclc 

kurl'>t, pers en wetemchap om ons heen 

zullcn zicn. Fen partij als de onzc, die 

zingcving niet aileen als ccn individucle 

aHairc ziet, maar cr een gcmccnschap

pelijk orientatic inzake de zin van het 

mensclijk ('>amen lhandclcn op na

houdt, zo'n partiJ moct zich ook door 

kunst en wctcnschap Iaten prikkelen 

orn de dingcn bij de naarn te noemcn. 

Hct wcrk van Andreas l:lurnicr verdient 

aandacht al-, zeldzarne aanzet tot kri

tick op de nieuwc hecrsende dcnkpa

tronen, en dat geldt ook voor Anton 

Zijdervcld - bij voorbecld wat hij al ja

ren gelcden schreef over de staccato

cultuur en hct pmtmoderne ',mythi111) 

rJoes', en voor Ad l'eperzak. Zingcving j-, 

in dit fin de siicle' voor onze christcn-de

mocratischc partij geen hevc<;tiging en 

gcru<;htclling, maar prikkel, aansporing, 

zout dcr aarde. 

Proj111rdr E.i\1.H Him/, ll<rllin ( 1950) is lid 

Pan de TrPeede Km11n- Poor /Jet CD A. 
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I H5 In de peri ode I ~J02-1 ()()5 ontvlamdc de 'un

tlthcc;e' vooral 111 de Schooh.tnJd, maar Kuyper 

zcH trachtte 1nzakc de vcrhoud~ng tu<.o:,cn opcn

hJJr en bijzonder ondcrw1j<; l't'Il hrug tc c;]aan 

tu<,.;,en de hooldc;tromtngen 1n de poltttek "Nict 

aan dcze ol gene grocp de voorrang tockcnnen, 

ntel de eenhctd dcr natte prl)">gcvcn, geen bc

voorrechung o! rllt'>kenntng doch aan de !wtdc 

antithett":.chc dclen ecnzcltdc kam 1Jtcn" 

Rogel Hurggracve 'Ftlw,chc rc<...C'>'>te en llJcuwc 

<,ociaal-ctht'>cllC bcwogcnhl'td', 111 E )urgcm 
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