
H 
ct C:[);\ <,taat voor de cen

trale vruag. ol de ncdcriJZig 

van .i n1ci ccn hcvc<.;tigtng 

i'-> von ccn <..,teed-. vcrckr 

doorwerkende <;tructurelc neergang van 

de chri<;ten-dcmocratie in <JilZe <;Jmen

lcvlllg, olwel dat in onze cafctaria-cle

mocratie het artikel C:J)A deze ken zo 

wcinig uppctiitcltjk were\ ttZlngchodcn 

er1 zo duur WJ'>. dat cer1 groot gedcelte 

van de ouclc k!Jntcr1 vcrkoo'> om niet<; te 

kopen en een 'klciner' andcr gedcclte 

rlln dan maar, en met cen zekcrc <;pijt 

loch nlJM ret'> ander'> JJrl tc '>challcn. 

AI ruim drie par wordt vamrit hct 

\X'etcmchappeli1k lrhtituut voor het 

C:\ )A ge<;proken over de nieuwc la'>e, 

w<1arir1 de chri'>lcrl-clemocrJtie terecht i<; 

gckomen na I 'JH'J. Voor de chri<;tcn-cle

mocratie hecft cbt jaar dczcllcle <;ym

boolwaarcle ak I H'! I of I '!40, momen

tcn, waarop een mandaat verovercl 

nwe'>l worden, tegcn de <;cep'>~'> in, re

gen de r·cc\e\ijke argumcnten van wel

denkende burger<; in, tegen de trend van 

de tiicl in. De centrale lijn in on'> denken 

in de bahtc jarcn i.., de ovcrtuiging, clot 

de vragcn waarvoor burger-, en politick 

in de komcnde )Men komen tc <;laarl, zo 

ingrijpend zi1n dat zi1 ab<;o\uut nict be

Jnt\\'Oord kunncn worden vonuit ccn 

prZlgnlJ.ti'->chc of ccn no !IOihl'Jl~c-houding 

Die vrager1 en die keuze'>, die hetrek

king hebhen op het ncmcn van verant

woordelijkheid vom de herinrichting 

van onzc -,amcnlcving, hicr en vera!, nu 

en in de wekom<;t, hebber1 a\\c<; tc ma-
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ken met het becld van de men'>, de 

'>chcpping en met de lunclamentelc 

pr·incipe'> van ordcning van hct men<;e

liik he<;taan, de grenzen var1 de nieuwe 

macht en het hehoud van die '>chcp-

ping. 

{)at n1ogc zo ziin. lllJJr 1-.; cr cnigc ratio

nelc groncl voor de veronder<;te\ling dat 

in een '>nel <;ccularr'>er·cnd Neder·land 

cen min ol mecr aanzienlqk geckcltc 

van de kiczcr'-> ccn rclatic zallcggcn tu<..,

<;en lcvcn<;he'>chouweli)k en - <;pccrtiekcr· 

- het chr·i,telqk gcdachtengoed cr1 poli

tick handelcn' 

Tijdcm de afgelopcrl verkiezing<;<;trijd i'> 

het rapport 'Secular"atie in Nederbnd, 

I C)(,CJ- I '!91 v<Jn het Sociaal en C:ultu

reel Planhureau iSC:I'i ver'>cherlen. \)c 

harcle ci1fcr'>- hoc zecr ook een beve'>li

grng van onontkoombare indrukken -

waren in hun codilicatie toch voor '>Oill-

111igcn ccn vcrra-,-;ing. Zij warcn dat 

minder voor diegencrl, die hct 

Wetemchappc\ijk \n<;tituut gcvolgcl 

hehhcn in zijn pogingen geclurendc de 

laat'>le )Jt-cn 0111 het FunJpe<;c ondcr

zoek naar norrncn en waarclen de nodi

gc aanclacht tc gcvcn en tc wijzcn op de 
revolutionaire ontwikkelingen in den

ken en opvattrngen van de \X'c<;teuro

pc<;e burger I zic onder andere Chri'>lcn 

DemocrJti<;che Vcr-kcnningen, )Jnuarr 

I '!')4 '>. 

1\ bar claar <;taat her clan in aile durdeliik

hcict in I 'J5il voelde zich nog /(, pro

cent van de i'--:ederland<;e hcvolking op 

cr1igcrlci wijze vcrhondcn met de chri<;-



telijke levensovertuiging en dat zal in 

2020 precie<, het omgekecrde zijn: nog 

een schamele 24 procent waarbij het 

begrip 'op enigerlci wijze' nog royaal 

ge.interpreteerd moct worden. Waar, 

volgens moderne kersteningshistorici, 

Nederbnd er bijna 600 jaar voor nodig 

heeft gehad om in meerderheid christe

lijk te worden, en er bijna twee eeuwen 

nodig waren om in de protcstantse ge

bieden de Hervonning massaal te doen 

accepteren. lijkt er ict<, mecr dan een 

halve eeuw voor nodig te zijn om ons 

als natie le ontdoen van dit erfgoed. 

i\1isschien is nog belangrijker, zoals met 

name uit het Europcse ondcrzoek bli)kt, 

wat de typisch Nederlandsc kenmerken 

van die kerkverlating zijn lliJ ons vee! 

mindcr 'vier-wielen-christenen' dan in 

een aantal andere Ianden: men<,en, die 

bij doop, huwelijk en begrafeni-, ten

De labels 

'pragmatisme', 'no 

nonsense' en zeker 

'partij van het 

midden' moeten zo 

snel mogelijk 

weggestopt worden'. 

minste nog naar de kerk gc

reden willen worden, bij ons 

ook vaak agre<,<,ieve kerkvcr

lating. op zijn min<;( een 

'emancipatorischc'. llij om 

ook ecn kcrkverlating, die 

niet zozeer bcgint bij 'vcr

lichte' en intellectuelc mi

lieus, maar bij de lager 

geschoolden; en hocwel de 

<,ecular·isering in grotc <;teden 

vee! <,terker is, zien we in ons 

land nict zoals in sommige andere ian

den een - tijdelijkc(7) tcgenbalans uit 

de provincie daar wij eigcnlijk geen 

ccht platteland mecr kcnnen en onze 

dorpen dikwijls gesuhurbanisccrd ziJn. 

Deze harde gegevcns mogen niet wor

den weggcpoetst. Maar zij staan we! in 

ccn context van ecn nog verdcrreiken

de culturelc revolutie. Er is in de 

Wcsterse en meer speciaal in de 

Westeuropese cultuur meer aan de hand 

dan kerkvcrlating 

De 'scandinavisering' van de Furopese 

cultuur betekent vooral individualisc

ring en emancipatie. Emancipatie niel 

alleen ten aanzien van klassieke rollen-

patroncn tussen man en vrouw, maar 

ook in het afstand nemen van het mee-

gegevcn gezag van institutics en uttcr

aard ten aanzien van ecrder breed 

geacccptecrde opvattingen en dogma's 

lndividualisering hcclt mimtcns als con

sequcntie een lcegloop van heel vcel 

meer instituties dan kcrken. 

Diezeltde verschuivingen in opvattin

gen lciden enerzijds ook tot een zeer la

ge apprcciatie van instellinger1 als 

politicke partijcn, en onmiskenbaar ook 

tot cen geringere maatschappelijkc 

waardcring van beroepen en voorzienin

gen, waarin niet het geld een centrale 

rol speclt, zoals de zorg en het onder

wijs, maar anderzijds zien we ook een 

zeer grote waardcring voor instcllingcn 

als de politic en niet te vergeten het ge

zin. Het laatste wcllicht in een andere 

opzet dan vroeger, maar die klcinste 111111 

van vcrtrouwdhcid en aanhankelijkheid 

tlh'-,Cl1 11llTI'-:.L fi \U l(j~'t h( h)fl_ 

En hct is nict aileen maar atbraak van 

normen: trouw, j,rir fllily, inzct en goed 

burgerschap scoren hoog. Bovendien is 

er grotc bercidheid zich in te zetten 

voor nieuwe waarden, zoals daar zijn 

zorg voor natuur en milieu, menscn

rechtcn en. ook hier weer een verras

~ing: Europa. 

Fn daarom i'> de trend van het SCP-rap

port wei ecnduidig: die secularisatie zet 

zich de komendc jarcn door. Fr is gccn 

substantie voor de verwachting, dat er 

een slinged1cweging zal optredcn, hij

voorbccld in de onzekerheid van de tij

den, ol in navolging van fundamen

talistische stromingen elders. 

Dat bctekent ook. dat we spoedig in 

Nederland met cen aanzienlijk gcdeelte 

van de bevolking te maken zullen hcb-

([)V ;, 'N 



ben, data! in het derde ge'>lacht ge<;ecu

lariseerd i'>, du'> waar vrijwel iedere ba'>i

snotie van het Christendom ontbreekt. 

Als het meelilten met nog net over

gccrtde christelijke basi-,opvattingen 

voorhij i-, wordt het interessant om te 

wete11 welke consequentie'> een zo lange 

ontkerstening op maatschappelijk ge

drag en opvattingen zal hebben. 

Geen automatismen 
De plaabing van her <;eculari<;atideno

meen in dcze context van de totale cul

turclc verandering leidt echter niet 

eenduidig tot de conclusic dat imtellin

gcn en voorzicningcn n1et ccn chri~te

lijkc identiteit gcen toekom<,t meer 

he-,chmen zal ZIJn. 

Hct lcidt mijn<. inzien<, <;]echts tot de 

cunclu-,ie dar het automatisme van de 

voorkeur vombij is, en dat 'de harde 

kern' <;teed-; klciner wordt, maar het 

wcgvallen van de gcdwongen winkelne

ring of de automari-,che gang naar het 

stan1eL:tfC wil nog niet zcggcn, dat in een 

cafctaria-cultuur en -democratie het 

produkt onverkoophaar is. 

lntegcndeel tcgen de gee<;t van de tijd 

in zijn er eigenlijk een aantal ver-;chijn

<,elcn die wijzen op een duideliJke vraag 

naar dat produkt. 

In dit hlad heeft profe<;<;m Zijderveld 

een en andermaal gcwezen op de bc

hocfte van een grote grocp burger<; in 

de t\iedcrlandse samcnlcving aan bc

houd van de wezen-,kenmcrken - en dat 

kan ook inclu-,ief de <;ymbolen ziJn -van 

de chri<,telijke cultuur. 

Ook in C:hri<;tendernocrati<;che Verken

ningcn van n1aart jong.;,tlcdcn i~ daarop 

door dr-,_ Th. llrinkel gewezen in de be

<;preking va11 de bundel 'Ccloven in de 

macht de chri<;te11-democratie in 

Nederland' e11 meer <;peciaal van de bij

dragc van Pijncnburg daarin. Hct gztat 
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daarbij om een authentieke behocfte 

van zowel participcrende chri'>lenen, als 

cultuurchristenen. En het i-; vee! meer 

dan een 're'>elvaatbehodte' 

llij velen is er zclfs een <.terker wordend 

beset dat juist 11a de secularisatie, noch 

een samenleving als geheel, noch een 

politieke partii, zonder richtinggevendc 

kader<; kan. 

llij anderen groeit de bezorgdheid over 

de consequenties van de cultuurom-,lag 

op de publieke en economischc moraal, 

en zells op de private moraal(drugsgc

bruik, gezundhcidwerwaarlozing, psy

chi-,che mi<;handeling of tekmtdue

ning). Die zorg zou in de komende ja

rcn we! een-; een heel sterke factor in 

her politicke debat kunnen wmden. 

llij weer anderen is cr de verwachting, 

dat de verhuuding ethiek-technologie 

zo'n huge prioriteit op de politieke 

agenda moct en zal krijgen, dat die pro

blcmatiek tot cen van de belangrijkere 

partijpolitiekc <;cheidingscriteria zaluit

groeien. Zakcn als genetischc manipula

tie, gezondheid-,zmg gcricht op ver

bctering van de kwaliteit van men-;en, 

maar ook de grenzen van manipulatie 

met dieren en planten, de nieuwe moge

lijkheden van individuelc en mas-;alc 

geestesbc'invloeding vragen een benade

ring die te herleiden is op cen principic

le en samenhangendc visie op men'> en 

-,chepping 

Nu muet je cr tcgenwoordig na iedere 

zin bij zeggen, dat christenen niet hct 

monopolie op dit <;oort zorg, vi<;ie en 

verontru<;ting hebbcn. Op cen dergclijk 

monopolie woi-dt hier gccn aanspraak 

gemaakt. De con<;tatering i'>, dat <;coda

risatie in de zin van kerkvedating nict 

automatisch hetekent, dat slcchts ccn 

klcinc mindcrheid zich nog aangetrok

ken voelt tot een beweging, die haar 

inspiratie ontlcent aan het Crote 

Tegenverhaal. 



ldentiteit en kwaliteit 
1-'r " een twccdc ver<;chip1<;el 111 de 

~cdcrland<;e <;amenlev1ng dot crop wij<,t 

dot chmteliJkc in<;titutic<; wei dcgelqk 

gcwcn-.t en gcvroagd kunncn worden, 

tegcn bepozdde hootdtcndemcn in het 

dcnken en opvottingcn in. De hen 

Nouta. tocn nog bij het Sociaal e11 

Culturcel l'lanbureau wcrkzaam, heelt 

daarop gcwezen ti)den<; de \'VI/CDA

ullllcrentie drie jaar gelcden 

;\\..., burger<.., voorzicningcn nodig hch

ben. bijvoorheeld ondcrwij<;, een heJaar

dentehui' ol een omroep. dan kclllncn 

voorkeurcn tot uiting komen die gchecl 

Jlwijkcn van het dominantc <;cudari<;a

ticnwdel 

AI, idcntitcihgebonden imtellingen 

kwoliteit lcveren. op hepaalde punten 

aampreken. herkenhaar zijn. dan zijn 

heel vee! burger<; hereid ol gevcn zij cr 

de voorkcur JJll van zo'n in<..,tclling gc

b,·uik te maken. ondank<; het kit. dot 

men zich niet vollcdig. ot op andere tcr

reinen met die ident1te1t wen<;t tc vcr

eenzelvigen. Voor wie de populariteit 

van chri<;telqke in<;tellingcn kent in cul

turen, die van oud,heJ dom1nant niet ol 

Jnti-chri<;telijk Willen. i<; dat gccn heel 

grotc VC!TZl<.;<..,Jng. 

Hct argument. dat n1cn don toch cigcn

liJk primair voor de kwaliteit kie<;t, i<; dan 

ook gccn tcgcn-,praJk: zondcr prctcntic, 

maar wei al' intentic hchhen identiteit<;

gchondcn in<;tellingen de opdracht de 

men<;, iedcrc men<; in zijn UlliCitcit e11 

waardighcid centJ·aal te <;tcllcn. hij zijn 

vraZlg 0111 zorg, hij zijn vrZiog 0111 onclcr

wiJ<;, hi1 ZIJn hchocltc Jilll amu<;ement 

en du, ook hi1 de uitlcg van een politick 

programma en hij politick handelcn 

Stil lllJJJc ook andere in<;tellingen Z!Jn 

voortJ-cllclijk, en cr zi1n ook, zoa!, we 

Jllcn wcten. Jdcntiteit<;gehondcn Jmtcl

lingcn van zorg tot n1cdia. d1c ordinairc 

contlllll.lteit. Ullllnlcrcic ol populariteit 

hi1 <;praakmakende collcga·, van ti1d tot 

tiJcl a!, leiclend heglll<;el liJken te heh-

hen. maar toch de popularite1t VJJl 

ccn gruot aantal idcntltCJt-.gcrclotccrdc 

voorzienlllgcn en in<;tellingen hl,dt 

groot. en '-.O!llllligc chri-,tcliikc zcnclgc

lllJchtigdcn grocicn tcgcn de vcrdruk

king in 

I )e centrale vraag i'. nu de chri<;ten de

mona tie mar ck kant i<; gcd1·ukt, ot de

ze in<;tellmgen in de komende jaren ecn 

l<:1ire bm hliJVeJl houden. De houdmg 

hijvoorbeeld van de Statc11 van Zeeland 

en Utrecht. waarin een onverholcn 

voorkeur<;behandeling tot uitdrukking 

komt voor algcmcne imtellingen "un

tzur en liJkt aa11 te <;tu1·cn op een nicuwe 

antithe<;e. 

In dit hc<.,tck 1noct cruun voorbij gcguan 

worden dat ook in de JT<;t van de <;Jmen

leving hct SCI'-rapport niet ecnduidig 

vertaald n1ag \vordcn ol~ ontzui!ing 

Vcrwczen 111t1g worden naar de in<.,pan

ningen om de humani<;ti<;chc zuil vol

doendc toe tc ru<;teJl, en op de nieuwe 

verhandcn van alloclnonen. 

En dan 1<., cr nog icl<., JJHJer<.,: tegenovcr 

ot noo~t de seculari<.,otie ~toot. zoa].., gc~ 

zcgd. cen verrcgoonde dc·J·n<.,tJtUtJonali

<.,enng von de '-;Jl1lcnleving I )or hctckcnt 

dat het relot1eve gcwicht van ecn grocp, 

die z1ch he\\'U<;t organi,eert en vccl 

energie 111 zo'n organi<.,Jtie ...teckt, zwZior

der i' dan de gctalwcrhoudingen tegen

ovcr de gehclc 1\eclerland'e hevolking 

atgezet do en vermocden. ,\len zou clat 

het HJ-eltect kunnen 1wemen. ( lmdat 

hijvomhceld m1nder <;ociaal-denwna

ten zich tot de V:'..R.A hckennen. bn de 

H) uitgroeien tot relatiel ecn van de 

groot<;te omrocpen . .:'..!,de kiezn<;trou\\· 

aan hct (]),\ minder worth. moet dat 

gegcven geplaot~t \\·ordcn 11JJ...t de ...terk 

vergrotc kiczcr<.,ontroU\\' ten aanz1cn 

vJn andere ptntijcn 

( l )\' 11 q I 



Betrouwbaarheid en 
herkenbaarheid 
Voor de christen-denwuatte vloeien uit 

dczc onaly"c" ccn aantal cotK.:Iu~tC'-. 

voort ( lp de enqe plaah ZIJn de ver

kiczing-,ncdcrlugcn van 2 n1aart en 3 

lllCI jongstlcden nict de tikkende klok 

van lro \'icw,· van _Jacques Brei. I let 

C:l ),\ " 111el vanwcgc oudcrclom en vcr

moetdheid in zijn tcrminalc bse aanbc

lancl. hct "wei ccn aanduicling voor de 

radicalc vcrandni11g in de natuurliikc 

lcdomgcving, die hu het C:DA moge

liJk maakte te Ieven en te ovcrlcven. Dat 

heeld wordt nog ccm ver<,terkt door de 

aardvcrschutvingen. die zich in deze 

wckcn in het cht-istclijkc organ"atie

patroon 1 nict voorzicningcnaanbod 1 

voordocl: in de hoeren- en tuindershe

\\'cging i-.. ccn '-ltnlonlvcrt,nclling opgc

tredcn in de samenwerking naar de 

algcmeenheicl; hct 1'-:cderbnds Chriqc

lijk Wcrkgeverwerhond '1'-:C\\/'1 e11 het 

Vcrhond van Nedcrlandse ( lnderne-

mingcn 1VNC),1 gaan hun 

De twccde conc[u<,~e is dat cen parti) dte 

cen comhinatie wect tc ontwikkelen van 

idcntitett en kwalitl'il ook in de tol'

komq ecn bredc rcspons 111 de 

1'-:cdcrlandse samcnlcving kan verwach

tcn. ldentiteit en kwalitcit. [)at is nict 

hct vnhullcn van de idcntileit in de ac

centuning van een van de slechtsle 

kwaliticaties, waarvan we om hehhcn 

kunnen hedicne11: hestuurdcrspartij. 

Zo'n etiket miskent tegelqkerti)d onzc 

idcntitcll, ons karaktn en om appcl. 

WiJ ziin cen christelqke volkspartij, die 

opkomt voo1· mcmcn over wic hct be

stuur hcen dcndcrt. 

lntcgendeel als mijn analyses juist zijn 

dan n1octcn cr ouk nog ccn paar andere 

l<~lds zo vlug mogclijk weggestopl wm

dcn: pragn1ati'-.n1c en no nolhcn~c, en zc

kcr 'parti) van het midden' 

Dat midden van ill't politieke land

schap is sinds -' mei al ovcrbcvolkt en 

vcrkiczingcn \\'Orden nict n1ccr gcwon

ncn op basis van gedetaillcerde rap-

portcijlcrs van het CPB: 

<..,Jnlcnwcrking 111 vcrrc

goZlndc lllJtc in..,tttutionali

scrcn, 111 de wereld van hct 

midden- en klcinhedrijl 

lijkt nog maar ccn tcdcra

tie over tc hli)vcn_ 

Het CDA is 
'Wat ccht telt' is hct dur-

ven opkomen voor de he

dreigck christeli1ke hasis

notic.., in onzc '-.tltllcnlc

ving. J)ot i.., hctrouwhJar

hcid en herkcnhaarheid 

voor de mensen, die zich 

altijcl al met om venvant 

hcbbcn gevoeld: menscn. 

die hechtcn aan arhcid-

geen partij van 

'Den Haag' en dat 

moet blijken uit 
,\bar ook hin kunnen we 

llll de vntchtcn plukken 

van de wederziidsc cmatl

cipaltc Len paar dccctlllia 

gc!cdcn zcnt zo'n ontwtk

kcling hct c111de van hct 

de stijl van zijn 

vertegenwoordigers, 

uit hun selectie ook. 
zaan1hcid, ..,parcn, ccn ci-

vnhaal voo1· de christen dcmoualil' 

hchhen kunnen bell'kenen, vJslgehou

dcn ~d<-. zi) wo-, in de onl<..,trcngcling van 

de zutl 1\laar hoc vruchthaar de contac

tcn tussen christcliJk-maatschappeliJkc 

organisatil's en het C:J)/\ nog steeds 

zi1n. de nclustvitcil en de ondcrlinge 

alhankcliJkhctd zip1 al gcruimc tl)d ver· 

dwc11cn. 

( I l\' '' ''I 

gen huis zekerhetd voor 

de oudc dJg, ccn <..,amcnlcv1ng en voor

zteningen op menseltJkl' lllJJl ten clus 

ook atzien van nict ahsoluut noodzakc-

li1ke hcstuurlitkc hcrllldelingcn ol 

.... choolvcrgrotingcn ttl ondcrwij-, en 

zorgl; nlcn..,cn, die hcLhtcn tltlll vcilig

hetd op straal en el'n properc lcclomgc

ving, en nict tc vcrgctcn ccn lccthlltlr 

en vitaal plattclamL 
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Maar \vat ccht telt' is ook de tckenen 

de<. tijds vcrstaan, 'hct nicuwc rnaat

schappelijke proJect', waarover het in de 

Pcriscoop van hct mcinummer van 

Christen Dernocratische Verkenningcn 

ging: een <,amcnhangend antwoord op 

die modcrne cultuur, nict cen defensief 

antwoord, een wegschuilcn, maar wei 

ccn kriti<>che tegcnhcweging van enga

gement, naar de oude en nicuwc zwak

ken in de <>amenleving, en ook intcr

nationaal en toekomstgericht, ccn arlt

woord van verantwoordclijkheid en ge

rncen<>chap<>zin. 

belijdendc en participcrendc chri'>tenen 

zijn, ook a\ i'> de meerderhcid van hct 

clcctoraat dat niet. Burgers verwachtcn 

van hun vcrtcgenwoordigcrs dikwijls 

eer1 gedrag, dat zijzeH niet meer op

brengen, en opvattingcn die zij zelf niet 

mecr huldigen. We zien dat tot in her 

hypocriete en zellvcrwocstendc in de 

Ameriban<>c politick. 

1\laar ook hier. Om maar ccns ccn ncu

traal voorhecld te noemen: al" uitgevon

den zou zijn, dar een belangrijk 

clcctoraal potentieel voor CrocnLink<> 

hijvoorhceld /Jorrsc-{lill·iy'l 

Ecn christen-democratic 

die uit de kring van het ei

gen belang durft te treden 

en op tc komen voor het 

be lang van de zwakkc, ook 

a\ bchoort die niet tot her 

eigen elcctoraat, op te ko

men voor de humaniteit 

van de modcrne <>amenlc

vrng, hiJvoorbeeld in de 

grotc steden, maar· ook in 

relatie tussen de volkercn, 

en vooral cen chri<>tcn-de

mocratie, die gekenmerkt 

wordt door haar tnzct 

Verantwoordelijk-
hezoekt. wil dat hclcrnaal 

nog nict zeggen, dat dus 

Croenlinks ccn horrsc-f'llrly 

moct organi'>eren. l\1is

schicn zip1 er voorbeelden 

dichtcr bij hui<> te bedcn

ken. 

heid en leiderschap 

kent op dit 

historisch moment 

geen ruimte 
Voor chri<,ten-democrati

sche politici telt, denk ik, 

heel zwaar de vraag of zij 

'van Den Haag' of van de 

kiezer<, zijn Van Agt was 

cigenlijk hct prototype van 

de anti-politicus, en vooral 

dill vcrklaarde zijtl grote 

voor andere emoties 

of belangen dan die 

ten gunste van de 

christen-democratie. 

vuor hct hehoud van de Schcpping 

Dat kunnen de ingredienten zijn van 

een aansprekende christcn-dcmocrati

schc hcweglllg in de komcnde jarcn. 

Volksvertegenwoordigers 
Dat heeft ook consequentics voor hct 

prohel, her optrcdcn, de ver<,taanbaar

hcid, de strjl kortom van chr·istcn-dcmo

cratischc politici. 

Llit ecn Duits onderzock komt naar vo

rcn dat burgers hclcmaal nict verwach

ten dat politici cr dczclfdc mening, 

gcdrag-;putroncn en opvattingcn op na 

houdcn al<. zijzc\1 Duitse politici hoe

vcn bi)voorhceld helcmaal niet tc vcr

doezelcn, ook huitcn de CDU, dat zij 

populariteit Zekcr- in ccn pcriodc. 

waarin de <>cep<.i<> over het problcemop

\o<,<,end vermogen van de nationalc po

litick groot i'>, i'> ecn identihcatie met 

het llinnenhof vol<>trekt contra-produk

tiel. Wat cr aan crnancipatie-traditie in 

het C:DA i<> overgehlcven, en dat zou 

wei ccns mccr kunncn zijn dan velen 

dcnkcn, vraagt 0111 vcrtcgcn\voordigcrs, 

die naar Den Haag gc<,tuurd worden, en 

terugkomen en niet men<>en. die urt Den 

Haag komen en na het atlcveren van 

eer1 hoodschap, daar weer vlug naar te

ruggaan, - naar tcrug moctcn in aile lair-

hcid omdat dat polrticke hedrijt zo 

op<,\okkcnd i<> geworden 

I let C:DA i<. gecrr partij van Den Haag, 



en clat moet hi!Jken uit de qijl var1 zijn 

vcrtcgcnwoord1gcr-,, uit hun <.;c\cctic 

ook, maar hct hedt ook con-,equcntic<, 

voor de regcnngsdeelname, Ieclerc clecl

namc moct er ecn zijn aan cen brcclc re

gcring. dJt i'-; nlClT dan ccn rcgcring van 

cle Ranclstad, 111 bebngcnbehartiging, in 

stijl, in samenqclling 

Leiderschap 
Het C:DA vcrkeert in t:t:n crisis, maar 

clat hodt geen catastrolc te ziJn. 

Natuurlijk i-, het ecn buitengcwone te

gcnslag, dat de sowieso nuoclzakclijke 

herrmitionering van de christen-demo

cratic vanuit eer1 structurcel vccl zwak

kere positic moct plaatwinclcn, maar 

hct met de neus op de lcitcn gcclrukt 

worden bctekcnt ook clat cr geen ande

re mogelijkheicl is clan te werken aan die 

hcrpmitioncring. In zovcrre bn die cri

si-, heilzaam zijn. Maar oldie crisis wei 

ol niet achtcrat cen cata'>trofc zal hlij

kcn te zijn hangt af van hct lciclerschap 

van de rarti) in deze maanclen. 

I kt lcidcr-,chap van de christcn-clcmo

cratie wa-; traclitioneel in ons land cen 

zaak van clrie rolcn Dt: Ieiding van de 

partij, de Ieiding van de Twccde 

Kamerlrauie er1 de bewind-,lieden Dat 

lcidcrschap werd gepersoniliccrcl in cen 

tnun1v1raat. 

Dat driemanschap stoncl voor een heel 

ttnlhiguc opgavc: cncrzijds \\'IJ<.; zccr 

nauw contact en ovcrlcg noodzakelijk, 

nElar andcrzijd..., wch icdcr...; vcrant\voor

dclijkhcicl zccr dll!delijk hegrcnsd ten 

aanzien van de ancler. [r waren eigenli)k 

twce ab-,olutc voorwaarclen om die lei

cling succewol te kunnen docn ziJ11, 

betcr- om dt: hiqori"_he vcrantwoorcle

liJkhercl echt waar te maken: gccn 

grcn..,ovcr<.;chrijdingcn tcrzakc van de 

<,peuheke bevoegdhcclen en verant

\\oorclclijkhcden en terzclldcr tijcl cen 

door goede en oren memelijkc, lict<;t 

( l )\' (l q! 

vriend-,charrel ijke, vcrhoucli ngen ge

kenmerkte wcrkrelatie. ccn relatic die in 

iccler geval door de verwar1hchap van 

het gcdachtengoecl en door de last van 

de gezamenlijkc verantwoorclelijkheid 

gedomineerd worclt. 

'Hct n1octcn gc\voon gocdc n1aatjc'-. 

zijn' , zei ccns ecn van de centrale ligu

ren hi] de oprichting van hct C:DA 

Aileen zo lukt het om de onvcrmijdclij

kc en ongeloollijk sterke uit elbar clrij

vende krachten van huiten en van 

hinnen te Iaten alstuiten op een pantscr 

van vcrhondcnheicl, en de hypotheek 

van de constantc clreiging van rivalitcit, 

irritatie en tegen elkaar uitgcspcelcl wor

den dragelijk te houclen 

De kracht van hct CDA was zo groot 

als de stcrkte van dat rarw,cr. Aileen 

clan konclen het onverlllijclelijke antago

nisme en de enwtics van de respecticve

lijkc Jehterbanncn ot spelcrs zelf in 

positieve creativiteit worden omgezet. 

Als het C:DA alzict van regeringsdcel

name of crvan worclt uitgesloten, <,taat 

het nu voor een haar onbekende twcc

poligheicl, althans voorlopig 1-lct gaat 

clan om de tormulering van de vcrhou

cling tusscn de partiJ en de fractie in de 

Tweede Kamer Ook in die nicuwc ver

houding is de opclracht tot evenwicht, 

rolverdcling en vcrhonclenheid nret 

minder dwingend. 

In die twecpoligheid moet in de knmcn

de maanden eer1 antwoorcl gdormu

lccrd worden op de actuele politickc 

vragen. met name cle politieke opstel

ling van het CDA tegcnover en rn op

po-.;Jtic ot rcgcring<·.dcclnJn1c, ccn 

buitengewoon zware vcrantwoordei!Jk

heid. En dat terwijl de par-tiJ voor de 

cluhhclc vraag komt te staan, namclijk 

encrzi1ds hoc haar organisatie moet 

worden afgestemd op recente crvarin

gcn en kon1cndc - nicuwc - opguvcn, in 

,...,, 
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nieuwe ve rh oudinge n, en anderz ijds 

hoe ee n we rvend chri ste n-democra 

ti sch proj ect kan worden voorgelegd 

aa n trouwe kiezers , aan wegge lope n of 

vooral weggebleve n kiezers , aa n ni eu

we kiezers en niet te vergete n aan het 

e igen partijkader. 

De opgave va n dit tweepolig leider

schap is ex treem zwaar. Het stormt om 

zo te zeggen aa n beide polen . Er zijn 

emoties en gemankeerde ve rwachtin 

ge n. Maar wi l de crisis ni e t ontaarden 

in een catastrofe , mi sschi en ze lfs ach 

teraf positieve aspecten hebben gehad , 

dan moet o p de eerste plaats die twee

potigheid vo lwaardi g b lijven. lede re 

pool moet de eigen vera ntwoorde lijk

he id maxi maa l kunnen waarmaken, en 

dat betekent ook dat ieder in staat moet 

z ijn in en voor de eigen kringen maxi

male steun te mobili se ren, in de vorm 

va n deskundighe id, overleg, adv ies, po-

Mededelingen van de redactie 

li tieke ervaring; zaken die in het CDA 

behoorlijk royaal aanwez ig ware n e n 

zij n. 

Verantwoordelijkheid e n leiderschap 

nu , o p dit voor de chri sten -democrati e 

historisch momen t, kent geen ruimte 

voor andere emoties of be langen dan 

di e ten gunste va n die c hri sten-demo

cratie. 

Er staat meer op he t spel dan de positi e 

va n ee n politieke partij . De grote waar

de n en idealen waa rvoo r de christen

democratie staat verdienen het in de 

Nederlandse sa menl evin g, en ni et te 

vergeten in deze dagen in hun inbreng 

in Europa, een breed gedragen , di ep 

verworte lde en toekomstgerichte pol i

tieke pleitbezorger te houden. Dat is de 

ultieme verantwoordelijkheid va n de 

politieke leid ing in deze dagen. 

mr. J.l.A.M. val'/ Gm11ip 

Tot spijt va n de redactie en tot haar eige n sp ijt heeft lvlevr. M. Mane ns vanwege drukke werkzaamhe

den haar lidmaatschap van de redactie moeten opzeggen. W ij danken haa r voor de betrokkenheid waar

mee zij haar taak vormgegeve n heeft. D e redact ie is verheugd twee nieuwe leden welkom te kunnen 

heten: Mevr. F. Laning-Hoersema en tvlevr. Prof. dr. M .L. Bemelmans- Videc. Wij hope n op een pretti ge 

same nwerkin g. 

Op I april jongstleden is de heer drs. M . Jansen als redac tiesecretaris to t de redactie toegetreden. De 

heer Jansen is stafmedewerker bij het Wetenschappelijk Inst ituu t. Wij heten hem van harte welkom. Hij 

neemt het es tafettestokje over va n drs. Th .B.F.M . Brinkel die sinds I januari 1986 deze functie ve rvuld 

heeft. De redactie dankt de heer Brinkel voor de uitstekende samenwerking. H ij heeft gedurende lan ge 

tijd grote inzet getoond . Enthousiasme, journalistiek tal ent en wellevendhe id in de dagelijkse en schrif

tel ijke o1ngang z ijn slechts enkele van de eigenschappen waarva n CDV heeft kunnen profitere n. A ls 

tas tbaar teken van die dank za l in de nabije toekomst een nummer van CDV gewijd worde n aan een 

thema dat doo r hem aangedragen is. 

H et volge nde nummer is het zomernummer. Dit dubbeldikke nummer (juli/ augustus) za l geheel gewijd 

zijn aan 'H et CDA: cris is en perspectief' en za l vcrschij nen op 15 augustus. 

ir. WCM. vm1 Lies/Jout , rrdactirvool7ittrr 
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