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c onvcrrnociharc Leo 

Tindcmam hcdt ccn hoci

cndc hijdragc gclcvcrd aan 

hct dchat over de hcdrcl

gingcn en de nwgclijkhcckn van de 

christen-democratic met ccn hock on

der de lite! 'f), lorko1111i Ptlll w1 uicc' tvlet 

enigc Jaloczic mogen we naar 

Vlaanderen kijken, waar dat dchat gc

voerd wordt met nwcrdere puhlikatic-, 

nict aileen vanuit de wctemchap, maar 

Jlli'>t ook van de hand van toonaangc

vende pcr<,oncn uit hct politickc Ieven. 

Zo i-, cr het bock van de toenmaligc 

voorzittcr van de C:VP, Herman van 

Rompuy, en zijn cr in de laatste maan

dcn nog andere studies verschenen, zo

als '/)c kr11c/Jl Pi/11 de Poqcl' van senator Luc 

,\ lartens, directeur van het lmtituut voor 

Politicke Vorming van de CVP en voor

al de monumentalc mcmoires van 

Caston Fyskens, die medc kondcn vcr

schijnen door de inzet en hewcrking 

van zijn zoon Prok"or Mark lyskcns. 

1'-:atuurlijk, in '"" bnd hebhen we de 

laatste maandcn ook publibties mogen 

vcrwclkomen, zoak de ll!Cllloirc< van Jan 

1"1co Scholten en - de zccr interessante 

en humorvollc - hcrinncringen van 

Hans Cualthcrie van Weczel. maar toch 

Hct hock van Tindernans verdient ook 

hiJ 011s aandacht. aileen al vanwegc zijn 

Ieiding van ook onzc fractic van de 

Europcse Volkspartij in het Furopesc 

Parlcment. I )e door hem opgeworpcn 
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vragen over de toekomst van de chris

ten-democratic zijn in het Nederlandse 

dcbat zcer relevant. 

Tindcrnans heschrijft de kernmomenten 

van de naoorlogsc Bclgische christen

democratic, niet in de dirccte politieke 

hctekenis, maar daar waar hct ging om 

de richtinggcvcndc programma's, con

grc5'cn en studies. Dat aileen al is een 

vcrdicnstc, omdat op die manier de gc

schiedenis onder de gcschicdcnis wordt 

bcschreven, en zo ook de aandacht trck

kende zaken als regeringsformatics en -

crisc<,, de stoclcndansen van personen, 

de wisselende relaties met cndcrc parti)

cn en de grotc aandacht trckkcndc ge

bcurtcnisscn worden gcrelativeerd. 

1\lisschien juist, omdat hij zclf hij biJna 

al die kcrnmomenten een rol hccft gc

spccld - ccn rol, die zo hct al gebeurt in 

sobcrc bcwoordingen vermeld wordt 

h1cdt Tindeman., een bueiend en door

lcdd rclaas van die kcrnmorncntcn, uok 

voor een buitenlander. 

Maar bclangrijker i<>, dat dat in herinne

ring roepen van hct dcnkwcrk in en 

rond de C:VP gcschicdt aan de hand van 

dric meer of mindcr implicictc vragcn, 

- Op we ike momcntcn en waarom 

verlie'>t de christen-democratic haar hcr

kcnbaarheid en verzaakt ziJ haar cigcn

lljkc missiO 

-Wat client de aard tc zijn van politick 

hedrijvcn, wat dicncn de achtergronden 

te zijn van pulitieke keuzes" 

-Wat is de dragende doctrine van de 

christcn-dcmocratie en wat i'> de kan'>, 

n 
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dat die als relevant wordt ervarcn, ook 

hij de aanpak van de grote nieuwe pro~ 

hlcmen7 

Christen-democratie en 
maatschappelijk middenveld 
Hct antwoord op de eerstc vraag zal de 

Nedcrlander cnigszins verwondcrcn 

Door heel hct hock heen spcclt de 

<.;panning tus~cn de autonon1ic von de 

C:VP ten opzichtc van de grote socialc 

I \tanden') organisatics, op de allcrccr~ 

<,te plaats de chri'>telijke vakbcweging 

Fr valt nergens ccn sentiment te be~ 

spcuren tegen de christelijkc socialc or~ 

gani<,atics, maar wei de notie, dat hct 

algemecn helang icts ander<, en vccl 

mccr is dan de optclsom van de dcclbe~ 

Iangen. 

De naoorlog<,c C:VP beoogde ccn gc~ 

heel nicuwe hcwcging tc ziJn, die voile~ 

dig alstand zou ncmen van de 

vooroorlogse katholieke standenpartij 

De lcitclijkc gcschicdcni'> van die C:VP 

zou cr ccn worden van lavcren tu<,<,cn 

de opdracht om de politicke autonomie 

te garanderen aan de enc 

Een moderne 

christen-democratie 

kant en 0111 de vervrcemding 

tc voorkomcn van de in 

Vlaandcren zo '>levig 1n so~ 

cialc organi"iatic~ vcrankcrdc 

achterhanncn aan de andere 

kant. Daarbij is nict aileen 

her gcvaar van l)in1pcl wcglo

pen naar een andere parti) 

groot, maar ook de af,chl'i~ 

ding en bloc in alzondcrlijkc 

n1cuwe partijl en I, die dan 

aan ce11 ol mccrdcre stand<,~ 

organr~atic'-. gchondcn zou

dcn zijn 

begint niet met te 

preken, maar met te 

luisteren, de 

realiteit te 

doorgronden, feiten 

te verzamelen en ze 

te toetsen. 

'De oligopolie van de soualc 

organl'>atie< bcdrcigde nict aileen d1c 

notic van zdgcmccn hclang en de auto

nomic van de politick, maM hicld ook 

in hct ook hij on'> niet ondcnkhceldigc 

gevaar, dat lunctionaris<,cn van die or~ 

ganisatics idccCn lictcn oplcggcn en 

uitdragcn, die weinig of niet<, mecr met 

de gczamcnlijke principes te makcn 

had den. 

Tindcmans waarschuwt tcgcn de voort~ 

durcnde aantasting van de autonomic 

door hclangengroepcn, hiJ de voorhc

reiding van be,luitvorming, bij die hc

sluitvorming zeit en hi) de uitvocring. 

In onzc kringcn wonit \vclc-cn'-. gc·l·rri

tccrd gcrcagccrd. a]~., vanuit 'vcnvantc' 

organi'>atic'> kritick op het CDA wordt 

geuit, ot standpunten worden vcrno

men. die niet gedccld worden. Laten 

we onze zegeningcn tcilcn. De ontzui~ 

ling heclt een volwa"cn relatie gc<,cha

pen tu<;<,en maatschappelijk middcnveld 

en de christen-democratic. Dat maat

<,chappclijk middenveld. zclfs dat van 

chri'>telijkc signatuur, probcert zijn hc

langen a liang niet meer cxclusid via de 

partij, die voor en na de duicklijbtc 

verdediger van de rol van de maat~ 

schappclijkc organisat1es 1s, tc vcrdcdi

gcn. Hct middenveld reali,ccrt z1ch 

ook. dat functionari'> in zo'n organisatie 

zijn gccn vCH)!Tang-,wcg hctckcnt naar 

een vcrtcgcnwoordigcndc lunctie 1n de 

politick. En omgekeerd rcalisccrt hct 

C:DA zich, dat chri'>tcll)kc organisatic'> 

gccn satcllieten van de partiJ ZIJ!l, dat 

Cl'ntralc verantwoordeliJkcn daarhin11Cn 

niet automatisch hcrkcnhare christen

democraten zijn, en dat de gumt van 

achtcrbanncn vcrwonvcn n1oct \Vorclcn 

op basis van een autonomc politiekc 

hoodschap en nict op basis van cl1c1lle~ 

li,mc. 

Is dit vcrwiJckring' t'\iet noodzJkelitk 

Het is allcreerst de crkcnning van de 

volledigc cmancipatil' van de burger 

Fen burger is mecr dan cen lid van ccn 

hclangcnorgani-.Zltic en al11 kiczcr J<.., hii 

naa~t lid van die organi~Zltic bijvoor-
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hcclcl ook con<,unH·nt vcrkccr<,dcclnc

mcr. opvocdcr wonlllghczittcr ot huur

dcr "' h11 ot Zll voora\ tcmand dtc 

gcintormccrd i'> over llthtlic ot over on

veiltghcid hicr 

I )at aile' lcrdt htt de burger tot ccn 

'-JtcnlJiwcgJng 

I )c nwcleme relattc tu"'cn chri,tcn de

mocratic en maat,chappclttk midden

veld i' cchtcr mccr clan ontvlcchting ol 

al,taml ncmcn. 

l.r i' op de cer<,~c plaat' de crkcnning 

vanutt onzc polttickc opvattingcn dat 

c-cn humane <,amcnlcving nict tot <,~and 

kan komc11 zondn cen acttclcn v-crant

woordclttk maahchappclitk mtddcn

vcld 

Lr"' "P de twccdc plaat<, wei ccn nicuw 

hondgcnoot<,l hap tu<,<,cn lllJJhchappc

litke organi,atic' c11 de politick lkick 

hchhcn tc makcn met de vcrkilling van 

de <,amcnlcvlllg de drctgendc vn,plin

lcnng en lllZirginZlli'-.<..TJllg: hcidc '->tZElll 

vom de vraag hoc maahchappclitke 

hctmkkcnheid in <,land te houdcn ho

ven VlTVITcnldJng 1l1Jrgina!J..,cring en 

tndiv iduali,mc 

Fn op de derek plaah hchhcn mgani<,a

tic'-> en hcwcgingcn die \'lT\\'Zttlt<.,chop 

in uttgang,puntcn hekenncn clkaar wei 

dcgclitk ich tc vcrtcllcn. clkaM tc hc

vrogcn -.onl'-. ook gczanlcniJJk octic tc 

vocrcn, llJI11cliik daar woar hct gJzlt 0111 

een krit"chc hcnaderrng van de ccono

mt,chc, de maat,chappelttkc Cll ook de 

utlturclc ordc Len henaclcrrng met de 

vrJZig WJJr die ordc d!cn'-.thoar 1'-> en 

waar- ntct om mcn<,hcid en ,chcpping 

tot hun recht tc Iaten komcn, en vrii

heid te waarhorgen. 

In cite zin hcnackrt hct nicuwe !'ro,Jri/111 

'"'" L/I!,Jilllil'/lillilcll van de ~cdcrland'l' 

chri<,tetl-dcmocratic het maat<,chappc

lijk middcnvcld. ,JuJt hct vcrkiczing'>

progril!lllllJ claznh1j -1(111 en ZIJ!l cr 

v·anuit die nicuwc hcnadcrJng en vcr-
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houdingcn ck laat<,tc tat-en door hil

voorhccld hct \Vctcmchappclijk lmti

tuut "Clllilltlr'-. gchoudcn en wordt cr 111 

dtc rcdcl'lk onhpanncn en volwa<,<,cn 

'-!leer op gczcllc tijdcn gc<..,prokcn n1ct 

de parttlCT'> in het zogcnaamde 

Convent van chri,tclitk-,ocialc orgc~ni

'-.JlJc<.., 

\X:oar hct CDA in de komcnde )aJTJl 

mccr JondzH ... ht JJn n1oct hc...rcdcn 1...., 

dat gczamenlitke ge<,pt-ck over de <,o

uo-culturclc ontwikkelingcn in onzc 

<..,Zll11cnlcving. Voor ccn uithn:iding VZlll 

de rcgclnlZltigc gc'-.prckkcn tot ccn 

Convent Plu,, \\'Jad>ii met name ook 

de imtcllingcn, die z1ch met normen

cn waJJ-dcnoverdracht heztghoudcn 

met zorg. n1ct IntcrnZltlOllZllc en nJtio

nalc <,o]icbritcihtJkcn "in dtt vcrhand 

in dezc n1briek Jlcnder geplcit. 

Overeenstemming tussen CDA 
en CVP 
( )vcr de twecclc vt·aag von Tindcman<,, 

wat " de card vJn politick hedriiVCil 

hc,tJJt tu<,<,cn hem en her C:l );\ de 

groot-.t mogcliikc mJtc \'Zlll ovcrccn-

'-.lCil1111111g 

·~u ollc gmtc prohlcn1en hiplil lotilcl 

uitlope11 op cen mcnelc kcuzc zullcn 

de iclcccn die Jchtcr de cct1e zitten 111 

de komcndc taiTil 11aar aile waar,chipl

illkhcJcl meer en mecr de inzct V'Jtl gro-

te dchatten worden ( )p 1\CJk 

idcccngocd zullcn de partijen dan hun 

optredcn ho,crcn'' I kt i' al"'' we het 

,Jothooldquk v·cn ill't p,,,,lidlll """ 

l/11,/dll<lll!illllcll lczcn. Llitdogingen na

gen pr11Kipiclc kcuzctl llli't Ill!. ~ik, 

geen 'cinde von de gc,chJedcni,· ol 

progmatt<,chc politick ot een part11 al, 

ccn vchikcl dat aantrckkelllkc bndJda

ten moct pre<,cJltctTil, maar cTn klctn

mcncl plciclooi voor ccn 111 hcgiiJ<,clcn 

vcranknde poltttekc doctrine 

lr i' cigcnlitk al vanol de ,tichting van 
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de CVP nog een overeenkom<,t met her 

CDA op een punt, waarovcr binnen 

onze partij de zccCn zccr hoog gingcn 

en '>oms nog gaan. Dat betrcft de vraag, 

ot iemand aanhanger van cen chri<>telij

ke partij kan zijn zonder zeit belijdend 

chri<;tcn te zijn. Tindemans en de CVP 

zijn daar duidelijk en ontspannen over 

Zonder ook maar iets at te doen aan de 

noodzaak van de acceptatie als uit

gang<,punt van de chri<>telijke waarden. 

en zelts met de erkenning, dat die 

waarden niet lo<>gemaakt mogen wor

den 'van hun bron en hun impiratie' 

gaat het om het onderschrijven van het 

chri<;telijk partijprogramma. 'Met ande

re woorden: een christelijke partij staat 

open voor aile men.,en van goede wil'. 

zegt Tindemans mgr. 

modernc christen-democratie begint 

niet met te preken, maar met te luiste

ren. de realiteit te doorgronden. kiten 

te verzamelen en ze te toetsen. 

Mensbeeld en politieke 
doctrine 
En dan die derdc vraag van Tindemans: 

wat is dan die dragende doctrine van de 

chri<,tcn-democratie en wat is de toe

komst van dar idee7 

War I'> het niet: hct is geen godsdiemt, 

ti]o.,ohe ot moraal, maar hct is ook 

geen concreet politick programma. Hct 

gaat wei 'over de tundamcntele opvat

tingen over mem en maat<>chappij, over 

de '>ociale verhoudingen en over de 

morele beginselen. waarop zij geve<,-

tigd moe ten worden' ( pa-

Philip'> na. 

Hier <,]uit de CVP overi

gens ook aan bij de ideecn 

We wijzen die gina 55 i. 

Tot zover i'> er nog over

eemtemming met de be

nadering, die aan het CDA 

ten grond.,Jag ligt. 

cultuur van 
van de Franse tilosoof 

Jacque<, Maritain, die het 

culturele aspect van het 

christendom onderscheidt 

zorgeloosheid af, 

dat gebrek aan 1\laar het grote ver'>chil, 

zeker met het oude 

Pr·ogrr1111 Prill Uitlj<JII<}S/lllllte/1, 

is hij Tindemans en biJ 

sense of 
van het zuiver godsdien-

stige, en die de instem- urgency. 
ming met god.,diemtige 

<;tellingen I waarheden i 

onder<>cheidt van een christelijk 

spireerd men'>heeld. 

gc'in-

F.r i'> nog een derde hoeiend punt van 

overeenkomst tu<;<;en het n1emve 

Prol}l'rl/11 Pil/1 lliil}rlll!}sptmlc11 en Tindemans' 

henadering van de politieke doctrine. 

Dat i'> de ahviJzing van de deductieve 

methode 'Een politiekc doctrine van 

enige prakti<;che hctckenis wordt niet 

verkregen door middel van deductie, 

uitgaande van \Vij~gerigc ~tcllingcn.' 

zegt Tindcmans de grote 'ideoloog' van 

de CVP professor Houhen na. En wic 

had her er ook weer over, dat de chris

ten-dcmocraat de f3t)bcl en The Ecoi/OIIIist 

leest, of om het anders te zeggcn: een 

meerdere CVP-denkcrs 

het accent op het mem

beeld al<> centraal uitgang'>punt biJ de 

formulering van een politicke doctrine. 

Uitdrukkelijk wordt de term 'accent' 

gebruikt, zoals in onze heschouwingen 

het accent ligt op de kernbegrippen 'de 

bakens bij de oversteek naar de volgen-

de eeuw' 

Deze accentuering van hct men<,beeld, 

het chri<;telijkc mcnsbeeld, ontlenen 

onze Zuiderburen en velc anderen bin

ncn de F.urope<,e en mondiale chri'>ten

dcmocratie aan de werken van vooral 

J'v1aritain en ook Emmanuel Mounier 

De klacht van Tindcmans is. dat dit 

'pcrsonalisme' onvoldoende i'> uitge

werkt op de grote aandachtsvelden van 
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de politick zoals de socialc conllicten, 

de orwoeding, het lcefmilieu, de markt

economie, de cultuur, 'het feminisme' 

'!3escfte men niet, dat de taak, de plaats, 

de rol van de vrouw in de maatschappij 

tot het problcem van de eeuw zou uit

groeien7' I pagi na 148 1. 

Dit personalisme van 1\laritain en 

,\lounicr wordt door Tindemans als een 

van de grote ontdekkingen voor de 

richtmggeving van de politiek be

schouwd, na de laatstc wereldoorlog. 

len politick, die zich concentreert op 

de veiligstelling van de unicitcit van ie

dere persoon, op zip1 vrijheid, zip1 ver

antwoordehjkheid, is een politiek, die 

moet aanspreken. JUist in tijden, waarin 

humanitcit bedreigd werd en wordt en 

onder druk <,taat. Zo'n uitgangspunt 

hecft toekom<,t, juist nu anonimisering, 

vervreemding en consumentisme zo be

dreigend worden. 

Maar dan moet wei duideliJk gesteld 

worden. ovcrigens al met Maritain en 

,\lounier, dat per<,onahsme verder reikt 

dan individualisme, Ja juist daar haaks 

op staat. Daarom wordt in Vlaamse 

kringen ook wei de term 'communautair 

personalismc' gebruikt of 'sociaal perso

nalisme' Het is eigenlijk een tautolo

gie, omdat de menselijke per-,oon geen 

volwaardigheid kar1 bereiken, tenziJ in 

participatre in verhanden met andere 

pnsonen. maar kenneli}k is het adjec

tiel nodig om de afstand tot het indivi

dual is me te onderstrepen. 

Het Zomernummer 1')')3 van 

C:hristendemocratische Verkenni ngen 

hedt een boeiende discussie opgelc

verd over de bruikbaarheid van de 

kernbegrippen niet voor de politieke 

richtinggeving, maar voor de presenta

tie van het principiclc karakter van de 

partij naar de achterban en daarbuiten. 

Hoe aansprekend zijn begrippen als ge-
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spreide verantwoordelijkheid en ge

rechtigheid7 Ze zijn zeker preciezcr als 

richtinggcving en norn1 voor n1aat

schappelijke ordening en menselijk 

handelen, dan iets als 'de waarde van de 

memelijke persoon'. De trits 'evangeli

sche inspiratie, mensbeeld en uitgangs

punten' t'> ook vollediger, en de 

verzuchting van Tindemans, dat het 

personali-,me geheel onvoldoende is 

uitgewerkt op belangrijke aandachts

velden, lijkt niet toevallig 

Maar- een politick. die een christeli}k 

personalisme als uitgangspunt neemt, 

hedt bij de verwoording daarvan wei 

cen groot voordeel. Het is niet toeval

lig, dat de ideeen van Maritain en 

Mounier jurst rond de Tweede 

Wereldoorlog zo enthousiast werden 

ontvangen. Fr was en er is immers een 

breed bewustzijn, dat de moderne ont

wikkelingen een gigantisch gevaar voor 

de menselijke persoon in zich bergen. 

Her tailliet van hct vooruitgang<,geloot, 

de ervaringen van het totalitarisme, 

het aan het Iicht treden van zoveel 

schendingen van rechten van individu

cle memcn, het hesd, dat door macht

oplegging of door acceptatie van 

convcnties en rollcn menselijke ont

plooiing wordt belcmmcrd; het zijn al

lemaal tactoren, die de zorg voor de 

menselijke persoon tot een mobilisatie

punt kunnen maken voor politiek en 

maatschappelijk handelcn. Nooit stond 

de memelijke persoon zo onder druk 

als tijdens de totalitaire regimes van de

ze eeuw. nooit wa<, de schrceuw voor 

erkenning van de waardigheid van die 

persoon zo groot. Wellicht nooit was 

de angst zo verbreid. dat de toekomst, 

de tcchnologische en de demografrsche 

veranderingen. lundamcntalisme en 

verschuivende machtwerhoudingen. 

dat die toekomst een bedreiging in

houdt voor de economise he. de socialc, 
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de culturclc en zeit, de h·"eke tllll

plooiitlg,nwgcltjkhctd \Jn de per,oon 

De utt\\'erktng \'Jll de kernhegrtppctl en 

de dutdlllg \all de tnemcllJke per"Hlll 

Jl'-1 gcnlccn-;chzq1'->\\'CZC1l en ol-., rcnt

mec<,tcr ZtJll u>mplcmct1latr 

I )at clc chrhten-dcmouatte op cen aan

tal plaat<,cn onder dt-uk ''""' i' 111et \'lT

,,-otlderlitk 

l:en groot JJlllal van de docl<,tclllllgcn 

dte \\'crclcn llilge<,trcetd zi111 \·crndd. 

zoal, cle cmatKtp<lltc \'Jil hcpaalde 

grocpcn en llll'LT recent de ncdcrlJZlg 

van de polari,atiegedachte dtc koqte 

\\ Jl k"'' cnkele ideei.'tl e11 e11kelc hclan

gcn rildtcilal \\ilde doon·ocren. 

,\let I kn Llvl i' de 1\cdcrland,c chm

tcn-dcnlocratic ccn groot hondgcnoot 

zijn') ondJnk'-. kw!JtgcrJJkt 

l)c impl<htC van het Ullllllllllli"ne hcclt 

in velc andere lande11 de chri<,ten-dc

nwuatic hcJ()old van ecn in de poltttck 

::o twodzakcllJkc hcdretging e11 tcgen

'tandci 

lk tameltik plot,cling over <lm hcctl 

gcvallcn ccononli,chc prohlcmatick 

Icc' \\'crkgclcgenhetcl-,pn>hlema lick, 

naagt - -,chijnhaat - cTrder cen hc,Jiqe 

llJnpak over gcvc'-.ttgdc hclJngcn hccn 

dan een pr11Ktpti'lc 

l k ptdcr,_ \\'Jarop de chrhtctl-denw

cratic 111 de tockotn'l kan luncttoneren 

ztcn cr dJcnonl Jndcr..., Lilt 

.\an de cne kant moct de vraag heant

woord \Vordcn oon \\'Jt \our <..,J!llcnk

Vlllg \\'11 a[, chrhtetl-detnouaten \\'illcn 

houwcn \·oor d1c \'olgcndc CCLI\\'· hoc 

\'LTtz!lcn Zll h onzc kcrnhcgnppcn Lc

gcnovcr de grotc uitdog1ngcn de ,·ijl 

hclctd<,tnrcinen van het i'rnc}ldlll l'dll 

llilc}dii<}'/'IIIIICII nallllllJal l.uropec' en 

\\'crcld\\'ijd~ \\:at " dte hlau\nhuk van 

een rechtvaarcligc -,oltdatrc ntct op uit

pulting gcnchtc <..,ZtJllcnlcvJ!lg met ccn 

Jlliqe \Trant\\ oorclelttkheidwerdcilllg~ 

Toekomst 
,\\aar wekonhtdcnkcn "aileen ztnvol 

Ztl~ dzn gcpZtard gJ.Jl met ccn ~chcrpc 

llllltC-

riccl en immJtcnccl - 111 onzc ':.ZtlllC!l

lcvtng ccn kcnni':.ncmJng \'Ztll de 

onclcrltggcndc trend~ l'Cil VlT':.tZIJll \'Jll 

de tckcncn de' liJd' 

De Z\\'Jarqe taak. \\'Jar de chr"ten-de

nwc rattc 111 de komendc taretl '-'""'. 

qaat " hct heanl\\'<lorden \'Jtl clc 

\TJJg in iHlC\'CiTC de rnru.t"tlc vJn dchu

mJnJ~cnng von ~Jmcnlcv1ng en cultuur 

'uhqatllte kJiJgt in de \\-crkeiiJkhe!d 

I let gaat dilll niet om het al\\'ttzen van 

het moclerne ook nict van de nleli\\'C 

norn1cn- en \\'Ztardcnont\\'tkkcling zo

J[, almccrdcrc kcre11 tn clit litd,cht·ilt" 

heklemtooml. mJar ill't gaat er '-'-'CI om 

ntet de ogc11 lc -,luitcn voor de rei.'ie 

dn_'lf!lllgcn \'Jll de pcr~oon Zllll \T!J

hetd, Zlill \'cranl\\'omdelitkhe!d. en de 

\TrhJnden \\'JJI'lll Zll ol h11 l<ll hun 

tTL h t komen' 

l·r" gc'Cil rcden tot Jlillltek al-, prolc"or 

I )c ,\\oor 111 hct tanuaritlllll1111cr van 

C 'hriqcnclctnoc rJ ti-,che Verkennttlgctl 

hcc!t JJngetoond cbt onzc normcn- en 

\\'J.:l.rdcnopvatttngcn ~teed"' nH·cr gJllll 

litken op dte 111 Scamlillil\'hLhe Ianden 

l:r" echter wei redcn tot zorg en auie 

Jl, hl11kt dat helangr11kc wocpcn 111 

onzc hcvolking nict mccr 1ntcgrcerhaur 

Z!Jil 111 onzc cultuur n1et hJar drJgcnde 

"JJ:-den 

I )c zorgntlclige maar kriti,chc· henadc

rlllg \'Jll <lllZe cultuur heter <lllZC kcl

wcrcld, I':. de O!lgJvc v.:1n de 

L hr"ten cknwcrJtie I let \Vucmchap

pcliJk lmtttuut en zitn mcdc\HTker' 

ZICtl dtt al-, L'Ctl duidelitke pr"mtcit 

Hc·t ITLCtlle proct,cht·itt van dr Klop 

had htcr aile, 111ec tc maken. h zal hlll

nenkon cen qud>c \'LT<,chttncn O\'LT de 

chn-,ten-denwcrill!c en de l:uropc-,e 

cultuLII·, cr ZIJll en worden L<ltllcrenttc' 

( I 1\' I 'II 



gehouden over identitcit en maat<,chap

pij, er is hijzondcre aanducht voor de 

t\oordamer·ikaanse reaqie op de verkil

ling en individualisering van de samen

lcving, 111 de vorn1 van hct 

commtrnautar"me van Selznik. 

Ook Tindemans bock is een uiting van 

dat hreedgedragen gevoel bij vele 

christen-democraten. in vele Ianden, 

dat wiJ aan de enc kant staan voor de 

opgavc urt tc schrijvcn, waar \VC ccht 

voor zrJn, nu hct hock. waarin stond 

waar we tcgcn warcn, in l CJ89 gc~loten 

kon worden, en dat aan de andere kant 

de automatismen van de komende Ja

ren, cu1nornisch. sociaal en culturcel. 

hi)gcsteld n1oeten worden, 

1\laar toch, de huidige S~tuatie karl de 

christen-democratic weer plaatsen in de 

haar kenmerkende rol van tegcnbewe-

ging. 

WiJ wiJzen een cconomische orde at, 

die aan de cr1c kant niet echt toekomst

gericht "· omdat ze op uitkningsmaxi

nloli<.;Zttic gcricht i-, van dcgcncn, die nu 

werken, en niet echt investeert in de 

toekomst. Fn wij wi)zcn cen cconomi

sche orde al, die die inve<,tcringen 

vooral laat beta len door de zwakstcn in 

de samenlcving of door ccn wecrlozc 

natuur. 

r\ laar hovenal wiJzen we al die cultutll

van zorgclooslwid, dar gehrek aan '"'" 

of rmjc11cy. als het gaat om de toepassing 

van de reccpten, die kun

omdat vcle van die auto-
De pijlers 

nen vcrhindcren, dat cr 

mat"men de waardigheid 

en de vrrJheid van de rnen

seliJke persoon gaan hedr-

waarop de 

christen-democratie 

\Veer ccn nicuwc golt van 

hlijvende werklooshcid. 

tv1aar we gaan vcrdcr: wij 

wi)zcn ccn samcnleving 

af. die uit elkaar drcigt te 

vallcn in de schciding tus

scn autochtoncn en al

lochtorlen, actieven en 

non-actrevcn, zcllvcr·die-

cigcn 

in de toekomst 

kan functioneren 

zien er 

J)ie twee pijlcrs te hou

wen, dar is nu or1zc taak 

en J]<.., we on-. daar 'iZllllcn 

met bijvoorheeld onze 

Vlaamse vricnden aan zet

ten, dan hedt dat idee ze

ker een toekornst, dat idee, 

anders uit. 

die droom van ccn 'ianlcnlcving, die 

eer1 echtc samenlcving is van mensclij

ke pcrsoncn, dichthij en wereldwl)d 

De t\ederlandse christen-denwcratie 

staat 111 de komende wekcn voor de 

groot'itc uitdaging uit haar gc-,chicdc

nrs In het nreU\\'C flnlijnlllr l'illl 

Llritjilrli}'fllllllnr is in aile duideli,kheid 

necrgelcgd, dat ook wiJ in t\cdcrland 

een nieuw mandaat van de kiezcrs moe

ten vnwerven. lr zijn een aantal speci

tieke tactoren tc noemen, die dat hii 

on-, zwJJr n1akcn; tactorcn die op 2 

maart JOngstledcn duidelijk aan hct 

Iicht zijr1 gctr·eden 

C llV -1 'J-1 

ncrs en urtkeringstrekkcrs, 

Jongcren en oudcren mensen die kic-

zen vooral voor zichzcll up tc komen 

en zij, die bcwu<;t verantwoordcliJkheid 

voor· andcren ncmer1, lcvemlang of als 

vriJwillig antwoord up een hulpvraag. 

Fn misschien de mcest kcnmcrkende 

tcgcnhcwcging: wij wijzcn ccn ordc Jl, 

dre memen in de verlciding brengt hun 

prohlcmcn - matcr-icle en immatcriclc -

tc dumpen bii de ovcrheid Of een 

ovcrhcid. die veel vcrder gaat dan 

normstellingen. maar- de burgers tot in 

detail voorschriJil. hoe zij aan die nor

men moeten voldocn, van milieube

moeienis tot intcrkrentic in hestuur 
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v~n autonon1c org~Jll',~ttc. WiJ wiJzcn 

vooral ccn culturclc ordeal, waarin ccn 

hepaald gedrag-;patroon. eetl hepaalde 

vi<,ic op mcm-zip1 en lcvetl, een he

paald uJn"llllptiepatroon en zc[l<; ecn 

hepaalde kumt- en amu-,ement"tijl do

n1inant zijn. 

lnve<,teren 111 de toekom'>t, '>amenhang, 

cohesie in de -,amenlcving bevot·deren 

her<,te[ van eigen verantwoordelijkheid, 

d~t wa<, de -,chcring van het verkie

zing-,programn1J '\XIat ccht tclt· na(l~t 

de in-,lag van werl-:., veilighcid milieu. 

[)at i-, mecr dan ooit cen vnhaal, dat 

een mandaat verdient. Van burger<,, die 

nu willcn inzetten op het kit, dar ook 

hun kindcren werk en een oudedag<,

voorziening zullcn kunnen krijgcn. hun 

kindcren en die van memen elders 

Burger'> die niet willen. dat onze <,amen

levi ngen verloederetl en bevriezen, en 

die wcten, dar dat zonder ecn in maat

'>chappelijke verbandcn gcorgani<,cerdc 

'-.tli11Cnwcrking nict lukt. Burger-, die 

ook echte ruimte e11 bescherming wit

len om hun normen en waarden aan 

ccn volgcndc gcncratie over te dr(lgen 

en die vooral he-,cttcn, dat het ten on

rechte door de overheid hetredcn do-

ll1C111 V(lll de Ctgcn VCr(lllt\VOOr

de[ijkheid ontruimd client te wot·dcn. 

Dar i-, her nieuwe proJect vatl de chris

ten-democratic, dat aan de kiezcr'> 

wordt voorgelcgd. Natuurlijk, tegen 

..,on1migc tijd..,tron1cn in tc gt~an, want 

dat i'> her. is niet eenvoudig, maar dat is 

her htJ geen enkele <;tart gewee<;L rond 

de eeuwwi<,<;eling nict, tocn hct chri<;

tendom zich in hurchtcn van comuva

ti-,nlc leek te hcbbcn opge,Jotcn. en in 

I 9-.t-5 nict, tocn de (llon1 gevr(lagdc ver

nieuwing aileen op hct rccept van ver

algcnlcni-,ering leek verkrcgen te 

mogen worden. 

[)at hock van die andere CVI'cr <;en~

tor Luc ,\ 1artem, <,pt·eekt over de kt-acht 

van de vogel En die kracht is, dat hij 

hcter vliegt hi1 tegenwind .. 
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