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De balans: afschrijven en 
investeren 
Het embryo van wat eens één christen-democratische beweging zou moeten worden, 
verkeerde tijdens de fusie nog in een zeer kwetsbaar stadium. Desondanks waren de 
ouders in blijde verwachting en maakten zich zelfs al wat voorstellingen over de 
toekomst van 'het wicht'. Familieleden die sinds jaren het meer directe contact met de 
ouders van het kind-in-wording hadden verloren keken beniemvd uit naar de 
geboorte. Zou het nieuwe leven de familie misschien weer bij elkaar kunnen brengen? 

En dan: dankbaar en blij doen de ouders 
kond van de geboorte van. jawel een 
zoon. Chrisliaan Demosthenes. Een 
prachtige naam, vermeld op een al even 
mooi geboortekaartje. De familie 
overver stuurt gelukwensen. sommigen 
wonen zelfs de doopdienst bij. De 
nieuwe telg lijkt inderdaad als samenbin
dende kracht op de familie in te gaan 
werken. 
Na enige tijd verslapt de aandacht echter. 
De familie zegt zo weinig van 'Christiaan' 
te horen. Over de betekenis van de twee
de naam 'Demosthenes' hadden ze 
eigenlijk al vanaf het begin hun twijfels. 
Ook in de buurt lijkt de familie Appel er 
niet populairder op te worden. ze hebben 
nauwelijks contact met de buurtbewo
ners en doen nooit eens spontaan mee 
met activiteiten. zo is te vernemen. 
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Het verhaal over de familie Appel zou
den we voort kunnen zetten. Ik breek het 
hier af. Mij lijkt het goed om samen nog 
eens te kijken naar elementen uit het 
familieverhaal en ons vooral zorgen te 
maken over de goede afloop. 
De rapporten 'Appèl en Weerklank' en 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij' geven daartoe alle aanlei
ding. Mij is gevraagd daarover een per
soonlijke impressie te geven. Wat doen 
zulke raporten je als jong CDA-lid die zo 
juist z'n eerste stappen binnen de partij al 
tastend heeft gezet. Zijn het de zoveelste 
documenten die bij publikatie kunnen 
worden voorzien van archiefnummers of 
maken ze toch iets in me los? 
In dit artikel wil ik proberen die indruk te 
verwoorden. Ik ben me er daarbij van 
bewust niet gestoord te worden door al-
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Ierlei voorkennis van zaken. Per slot van 
rekening was ik nog te jong om mee te 
kunnen (mogen) praten in die fusieperio
de en de eerste jaren van mijn partij! 
Vcrwacht geen uitgebreide samenvatting 
van de twee rapporten van me. Ik doe het 
af met twee kernzinnen om daarmee al 
direct aan te geven dat u ze zelf gelezen 
moet hebben om mee te kunnen praten. 
Zoals u dat overigens ook met al die 
andere rapporten vaker had moeten 
doen! 

Welaan, voor de draad ermee dan: 
1. Het functioneren van de partij deugt 

niet: we twijfelen aan de kracht van de 
C in de partij. de D in de interne 
vcrhoudingen en de werfkracht van de 
A onder de bevolking. 

2. We vragen ons af of de christen-demo
cratie een eigen antwoord heeft op de 
problemen in de jaren 'Rü: welke ideo
logie dienen wc te hanteren in de ver
houding mens en maatschappij? 

Ziet u daarin ook al het beeld van menig 
ondernemer in deze maand? De balans 
ligt er, wat schrijven we af en waarin 
investeren wc? 

De C in de partij. 
De werking vandeC in de partij heeft 
geloof ik veel weg van een erfenis uit het 
verleden. In de lange voorgeschiedenis 
heeft men o.a. behoorlijk met elkaar 
overhoop gelegen over de relatie tussen 
de organisatorische eenheid en de een
heid van beleid. De directe aanspreek
baarheid op Bijbel of politieke overtui
ging voegde daar nog een dimensie aan 
toe. Diende de eenheid van beleid nu te 
volgen uit een organisatorische eenheid 
of lag het causale verband andersom? 
Uiteindelijk is gekozen voor een huwe
lijk tussen de partijen onder goed vastge
legde maar in compromistaal geformu
leerde huwelijkse voorwaarden. De een
heid van beleid zou wel volgen. zo ver
wachtte (of hoopte) men. 
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Als ik het goed zie. bevestigt vooral de 
studie van de werkgroep 'Interne Partij 
Organisatie' dat die eenheid van beleid 
niet op de organisatorische eenwording is 
gevolgd. In haar rapport 'Appèl en 
Weerklank' schetst de werkgroep een 
partij die uitblinkt door gebrek aan dui
delijkheid en besluitvaardigheid en mank 
gaat aan verdeeldheid. Het kritische zelf
onderzoek leert bovendien dat de huwe
lijkse voorwaarden uit het fusieprotocol 
de partij in een keurslijf dringen waar
door noodzakelijke flexibiliteit node ge
mist wordt. De inzet van nieuwe mensen 
en ideeën dreigt in gevaar te komen. 
Door nu een reeks van organisatorische 
voorstellen te doen denkt de werkgroep 
eenheid van beleid te kunnen bewerkstel
ligen. Daarmee maakt ze m.i. een essen
tiële denkfout en laat lessen uit het verle
den liggen. Wat is er namelijk aan de 
hand? 
In onze partij hebben we op dit moment 
minder te maken met 'bloedgroepen' dan 
met geestelijke onderstromen over de re
latie tussen geloof en politiek. Naast de 
Theocratisch· ingestelde CDA-leden 
herkennen we mensen die vanuit een 
zgn. 'Twee Rijkenleer' hun politieke 
koers bepalen. Weer anderen baseren 
zich voor de doorwerking van hun geloof 
in de christen-democratische politiek op 
de 'Bevrijdingstheologie'. Tenslotte is er 
nog een onderstroom kenbaar die een 
openlijk beroep op christelijke waarden 
in het publieke leven minder gewenst 
vindt: een beroep op de Bijbellijkt bij 
sommigen zelfs een gevoel van irritatie 
op te roepen. 
Met alle respect: voor een beginselpartij 
in de betekenis dat ze ergens aan wil 
beginnen, een bont gezelschap. Het ver
klaart echter wel waarom in de partij bij 
de formulering van beleid of het doen 
van politieke keuzen groepen van leden 
soms lijnrecht tegenover elkaar staan. 
Als dit het beeld is van het CDA. dan 
vcrklaart dat tevens waarom de werking 
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vandeC in de partij zo oppervlakkig 
blijft. ln veel afdelingen gaat men de 
discussie daarover liever uit de weg uit 
angst al te veel overhoop te halen. 
Maar mogen we altijd van een partij die 
er naar wil streven de werking van de 
geloften en geboden uit het Evangelie te 
laten doorklinken eisen dat ze dat op 
eenduidige wijze doet? Kunnen we nu 
echt van al deze onderstromen in onze 
partij eisen dat ze met één mond spre
ken? Zo iets nastreven lijkt een opdracht 
te zijn, zelfs vanuit ons eigen uitgangs
punt; zijn we immers niet kinderen van 
één Heer en op weg naar één en hetzelf
de Vaderhuis? Maar pas op, dwing zo iets 
niet af, forceer niets. het kind is nog zo 
jong. 
De kracht van de christen-democratie 
binnen één partij zal juist kunnen liggen 
in het zich laten voorstaan op die ver
schillende werking van uitgangspunten in 
politiek beleid. Zo'n beweging zal meer 
ruimte willen bieden aan minderheids
groepen, hen beschermen en veiligstel
Jen. Meningsverschillen, zo zal blijken. 
kunnen de discussie verder brengen, deze 
behoeden voor eigenwijsheid. beschei
denheid leren en het eigen-gelijk relati
veren. Let wel, ik pleit voor een dergelij
ke ruimte, niet voor 'ego-trippers', maar 
voor hen die bereid zijn zich vanaf het 
begin onder de toets van onze uitgangs
punten te stellen vanuit de intense wil 
samen eerst te zoeken naar het gemeen
schappelijke dat bindt. 
We hebben ons de laatste tijd voor mijn 
gevoel te veel op sleeptouw laten nemen 
door coalitie-genoten die niet nalieten de 
buitenwacht te overtuigen van het CDA 
als een veelkoppig monster. De partij 
raakte er van onder de indruk. zag het als 
haar grootste zwakte en deelde kwistig 
schimpscheuten uit naar hen die afwij
kende geluiden lieten horen. Als een der
gelijke opstelling gemeengoed gaat wor
den ervaar ik die als de grootste bedrei
ging voor de partij. Nota bene een be-
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dreiging van binnenuit. 

De opstellers van het rapport 'Appèl en 
Weerklank' concluderen dat de werking 
van onze uitgangspunten zo weinig door
klinkt in de politieke discussie en bevelen 
daarom aan de Bijbel weer te openen en 
de discussie over het program van uit
gangspunten aan te vatten. Het moreel 
verplichtende karakter voor politieke 
vertegenwoordigers en bestuurders daar
aan deel te nemen en de uitvoering daar
van in handen te leggen van het Kader
en Vormingswerk is een start in de goede 
richting om het christen-democratische 
gedachtengoed een bredere basis te ge
ven. Grondslag en uitgangspunten zijn 
per slot van rekening niet iets vrijblij
vends. 
Ik ben het met die aanpak hartgrondig 
eens. Maar wanneer we eerst die poli
tieke eenheid afdwingen, ben ik bang dat 
de uitgangspunten gaan functioneren om 
reeds gemaakte politieke keuzen te ratio
naliseren. Een dergelijk apologetisch ge
bruik van de Schrift kan, ook naar buiten 
toe. weinig inspirerend werken. Het zal 
er voorts toe leiden. dat bepaalde onder
stromen zich onvoldoende aan bod zien 
komen en zodoende van de christen-de
mocratie vervreemden. 
De aanbevelingen uit het rapport hebben 
m.i. een zekere dubbelzinnigheid: ener
zijds wordt erkend, dat de verschillende 
onderstromen tot uiteenlopende poli
tieke keuzen kunnen komen en dat het 
CDA is samengesteld uit deze diverse 
onderstromen. Anderzijds krijgt de een
heid van beleid een bijna sacrale behan
deling. 
Het is voor mij van tweeën één: óf je 
waardeert de verschillende inbreng mits 
ze zich laat toetsen aan uitgangspunten 
en aanvaardt de soms verschillende poli
tieke keuze; óf je eist na onderling 
overleg een unanieme stellingname met 
de consequentie van vervreemding van 
hen die zich minder en minder aan bod 
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zien komen. 
Het zal duidelijk zijn dat ik voor de eer
ste invalshoek kies. De tweede doet mij 
teveel aan 'democratisch-centralisme' 
denken; een besluitvormingswijze die 
wellicht in andere kring z'n nut bewijst 

~ maar minder toegesneden lijkt op de 
christen-democratie. 
U ziet, de werking vandeC en de D in de 
partij hangen ten nauwste samen. 
Over die partij-democratie valt trouwens 
nog wel meer te zeggen. 

De D in de partij 
Van het terugbrengen van een topzwaar 
partijkader met nogal hiërarchische trek
ken val ik voorlopig niet ondersteboven. 
Ondanks de formele organisatiestructuur 
die er op papier mooi uitziet, had ik toch 
al wel de indruk dat een kleine groep van 
'partij-bonzen' de politieke lijn bepaalde. 
Zij die al eens een partijraad bezochten 
of een verkiezingsprogram trachtten te 

~~ amenderen zullen dit zeker beamen. 
Het terugdringen van de bestuurlijke 
eenheden in de partij en de bemanning 
(!)van de overblijvende doet mij dan ook 
niet zoveel. Tot het moment aanbreekt 
waarop ik Jees dat de partijtop organisa
tieprincipes hanteert die me echt niet be
vallen. Zo zou de behoefte aan centrale 
leiding van de partij toenemen naarmate 
er meer verschillende opvattingen in de 
partij leven. Juist een pluriforme partij 
als de onze met mondige leden die niet 
.over één-nachts-ijs gaan verdraagt zo'n 
stijl van leiding geven niet. In die zin kan 
de partijleiding wellicht toch nog eens 
kennis nemen van bekende organisa
tieprincipes. Eén daarvan wijst erop, dat 

,. de mate van centrale leiding dient af te 
nemen indien de organisatie intern pluri
former is of in een turbulente omgeving 
opereert en het doel van de leiding is de 
organisatie als geheel bijeen te houden. 
Alarmerend is ook dat twee emancipa
tiegroeperingen in de partij, het Vrou
wenberaad en het CDJA (voor sommi-
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gen: dat is de jongerenorganisatie die 
zich nog op het CDA richt) buiten spel 
gezet dreigen te worden. Straks mogen ze 
in de partijorganen nog slechts adviseren. 
Bij de besluitvorming doen ze niet meer 
mee. Dat is gevaarlijk. Mensen medever
antwoordelijk laten zijn volgens demo
cratisch concept houdt in meepraten én 
meebeslissen. Juist gelet op hun emanci
patiekarakter binnen de partij zouden zij 
als organisatie positief gediscrimineerd 
moeten worden. 
Als ik de besluitvorming in de partij over 
de laatste jaren bezie, waren het vooral 
het Vrouwenberaad en het CDJA die 
nogal eens een ander stemgedrag ver
toonden dan de partijleiding. Door hun 
status nu te verleggen laadt de werkgroep 
op z'n minst de verdenking op zich de 
greep van de top op de partij te willen 
versterken. Dat gevoel wordt nog ver
sterkt door de functie die de werkgroep 
voor een jongeren-organisatie ziet weg
gelegd: voorportaal voor de partij. Neen, 
de kracht van een jongeren-organisatie 
ligt juist in haar relatieve autonomie, met 
de mogelijkheid om zich niet als jonge 
individuele CDA-leden te profileren, 
maar als organisatie. Opererend vanuit 
zo'n positie kan het CDJA wervend wer
ken naar buiten toe en proberen jonge
ren warm te laten lopen voor de christen
democratie. De werkgroep verwijt het 
CDJA belangenbehartiging. Ik kan dat 
wel begrijpen. De partij lag de laatste 
anderhalf jaar menigmaal fors overhoop 
met haar jongeren. De reden daarvoor 
lag echter niet in belangenbehartiging 
voor eigen gewin. Het CDJA zag groe
pen van jongeren in de knel komen door 
overheidsbeleid. Vanuit edele motieven 
vroeg het CDJA aandacht bij de fractie 
en partij voor hun positie. Noemt u dat 
belangenbehartiging? 

De werfkracht van de A 
Het CDA vindt steeds minder 'weer
klank' onder de bevolking. Verkiezings-
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uitslagen en -prognoses stemmen tot diep 
pessimisme. Op diverse niveaus in de 
partij zijn de oorzaken daarvan diep on
derkend: secularisatie; ontkerkelijking; 
ontzuiling; vergrijzing; regeringsverant
woordelijkheid in moeilijke tijden enz. 
Ze zijn alle wel aan de orde geweest. Wat 
me in de recent verschenen rapporten 
aanspreekt is de nieuwe dimensie die tot 
op heden nauwelijks aan de orde kwam: 
niet de externe factoren maar interne 
verklaringen worden gezocht. 
Ik ben blij dat in de twee rapporten geen 
concessies worden gedaan aan de door
werking van uitgangspunten en dat de 
werfkracht van het CDA juist gezocht 
wordt in een principieel beleid. gedragen 
door aansprekende en geloofwaardige 
politici. Mogen we hen daarop nu ook 
aanspreken? 
We moeten daarbij terug naar het kerk
volk. luisteren naar hun meningen. Niet 
in de randgroeperingen. maar in de ker
ken. de christelijke werkgevers- en werk· 
nemersorganisatie en de vele daaraan ge
lieerde organisaties ligt onze doelgroep. 
Juist daar verliezen we meer en meer 
terrein. De 'opinion-leaders· lijken het 
CDA al de rug te hebben toegekeerd. Op 
wat langere termijn. zo leert de ge
schiedenis en de theorie. zal dat doors
laan naar hun achterbannen. 
Naar buiten treden moet in de komende 
jaren de hoofdlijn van onze strategie zijn. 
Minder vertellen en meer luisteren naar 
de mensen. In de uitgezette lijn van de 
werkgroep 'Interne Partij Organisatie· is 
daaraan gedacht. lk zou willen pleiten 
voor twee gelijktijdig te bewandelen we
gen: contacten op organisatorisch niveau 
tussen gelijkgezinde organisaties en con
tacten op individucel niveau tussen leden 
van organisaties onderling en in elkaars 
verbanden. 
Niet alléén in de schaduw van de partij 
naar buiten treden maar je zelf ook in 
allerlei minder beschermde posities als 
christen-democraat durven opstellen 

65(1 

brengt ons verder. Een voortdurende 
participatie in maatschappelijke groepe
ringen brengt de maatschappij weer bin
nen onze partij en de partij in de samen
leving. 

Vooral de kiezers in onze primaire doel- ~ 
groep die bchoren tot de regelmatige 
kerkgangers in Nederlandse Hervormde 
kerken en de jongeren laten het bij het 
CDA afweten. In onze strategie houden 
wc met de \ erscheidenhcid in onze ker
kelijke achterban wellicht te weinig reke
ning. Waarom bereiken we juist die Her-
\ ormde kiezers minder? Bij de jongeren 
als kiezersgroep is de respons uitermate 
slecht. 
De werkgroep "Politiek Perspectief bc
\Celt aan jo11geren in de partij zelf een 
meer zichtbare verantwoordelijkheid te 
laten dragen. Sinds i aar en dag heeft het 
CDJA pogingen in die richting onderno
men. Telkens werden jongeren weer naar 
de marge gedrongen. 
Laten we elkaar echter niet wijsmaken 
dat wc door opname van enkele goed 
ogende jongeren in partijorganen en 
fractie de zaak klaren. De partij zelf zal 
zich open moeten stellen voor de geheel 
andere belevingswereld van jongeren. 
Hun gedrevenheid en idealisme niet op 
vaderlijke wijze moeten weg-pragmatisc
rcn maar samen met hen zoeken naar de 
mogelijkheden om die te realiseren. 
Het zijn vooral jongeren die zich laten 
aanspreken door de profetische elemen
ten in de christen-democratie. Daar moe
ten we oog voor krijgen. Laten we op
houden om met jongeren in gesprek te 
raken naar aanleiding van de aantasting 
van hun middelen om van te leven en me< 
hen in gesprek komen over hun redenen 
om voor te leven. Wat is hun hoop; het 
perspectief waaruit ze richting geven aan 
het leven. waaraan ontlenen zij de zin 
van hun bestaan. Weten we dat al in de 
partij? Wellicht dat we uit die samen
spraak verloren gegaan vcrtrouwen kun-
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nen herwinnen. Ik geloof niet in een ge
neratie jongeren die politiek apathisch 
zou zijn. Wat ik wel om mij heen zie is, 
dat jongeren hun politiek engagement 
niet meer via de geïnstitutionaliseerde 
wegen van vroeger, waaronder parti jvor
ming, tot uitdrukking laten komen. Zou 
één reden kunnen zijn dat we jongeren te 
weinig au-serieux hebben genomen? Die 
fout herstellen lijkt me van groot belang. 

Onze ideologie in de jaren '80 
In haar rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' analyseert 
de werkgroep 'Politiek Perspectief' haar
fijn de nadagen van de verzorgingsstaat. 
Het schetst een beeld van de ontstane 
samenleving waarin individualisme, per
soonlijke vrijheden, atomisering van de 
samenleving en interpretatie van verkre
gen voorrechten in termen van verwor
ven rechten opgeld doen. Mensen ont
trekken zich aan de zorg voor elkaar en 

~) schuiven die af naar een anonieme over
heid. Ziedaar een overheid als 'afvalbak' 
in de 'ik-cultuur'. De goed bedoelde, cen
trale en geprofessionaliseerde hulpverle
ning dreigt echter het hart, de bezieling 
uit de zorg voor onze medemens te halen. 
De solidariteit in de verzorgingsstaat is 
immers meestal geen werkelijk beleefde 
verbondenheid tussen mensen meer, 
maar een anoniem- juridische, gegoten 
in fiscale stelsels of sociale-zekerheidssys
temen. 
We moeten deze ontwikkeling een halt 
toeroepen en een andere kant op, zo is de 
boodschap in het rapport. Niet zozeer 
omdat de financiële basis voor een derge
lijk beleid zal ontbreken in de jaren '80, 

_" maar omdat een dergelijke anonieme 
verhouding tussen mensen geen recht 
doet aan de onderlinge verantwoordelijk
heid die we voor elkaar dragen. Niet de 
staat, maar andere gemeenschappen op 
lager niveau die dichter bij de mensen 
zelf staan moeten deze taken overnemen. 
De christen-democratie in de i aren '80 
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zal de mensen weer moeten aanspreken 
op eigen verantwoordelijkheden; voor 
zichzelf en hun omgeving. De staat zal 
nog slechts vloeren garanderen voor 
mensen die in de verzorgingsmaatschap
pij door de bodem van een menswaardig 
bestaan dreigen heen te vallen. 
Kortom, terugtred van de staat en meer 
verantwoordelijkheid naar de maat
schappelijke verbanden. Een staatsop
vatting geënt op het verleden onder an
dere naam; terug naar subsidiariteit en 
soevereiniteit in eigen kring. Een samen
bindend principe in vroegere jaren maar 
ook met zeggingskracht voor de komen
de tijd? 
Maar weer een persoonlijke impressie. 
Waar wij ons in het verleden in politiek
filosofische zin vooral zorgen schenen te 
maken om de kenbaarheid en de maak
baarheid van de samenleving heeft het 
recente verleden ons geleerd vraagtekens 
te zetten achter de bestuurbaarheid daar
van. We zijn opnieuw op zoek naar een 
verantwoordelijkheidsbeleving tussen ge
zaghebbend bestuur, maatschappelijke 
organisaties, groeperingen en de indivi
duele mens. Willen we de politieke ge
meenschap begrijpen dan zullen we in elk 
geval enig inzicht moeten hebben in de 
mens als enkeling. Mensen zijn immers 
de drager van elke politieke orde. Vanuit 
dit antropologisch beginsel dienen we 
daarom ons mensbeeld te expliciteren. 
De christen-democratische beweging 
stelt een mensopvatting centraal waarin 
elk mens gezien wordt als een door God 
geschapen uniek wezen, tot vrijheid ge
schapen, maar met een zich telkens her
halende verantwoordingsplicht naar zijn 
Schepper en de mede-mens. Let wel, de 
erkenning van de unieke waarde en de 
persoonlijke verantwoordingsplicht van 
elke mens strijdt daarin niet met een 
gemeenschapszin. Bestaan Gods gebo
den en beloften, gesymboliseerd in het 
kruis, niet uit horizontale en verticale 
dimensies? Om werkelijk mens te zijn .. 
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heeft de mens de gemeenschap zelfs no
dig. Mens-zijn is geen eigenschap, niet 
aangeboren, geen bezit. Het is vrucht van 
ontmoeting. Het in de 'ik-cultuur' vige
rende mensbeeld staat daar haaks op en 
biedt met zijn staatsopvatting te weinig 
ruimte voor de individuele verantwoor
delijkheidsbeleving. Juist daarom zullen 
we terug moeten komen van de ano
nieme staat om intermediaire structuren, 
tussen staat en mensen in. verantwoorde
lijkheden terug te geven. 
In het rapport 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij' wordt nu nogal 
nadruk gelegd op de burgers die zich uit 
hun verantwoordelijkheden hebben te
ruggetrokken. M.i. wordt daarmee 
slechts één zijde van de medaille belicht. 
Als we spreken over een verstatelijking 
van de maatschappij moeten we even
eens erkennen dat de staat zelf, vanuit 
een autonome werking, het maatschap
pelijk leven meer en meer is gaan beheer
sen en voor de intermediërende verban
den de handelingsvrijheden heeft inge
perkt. Het zijn niet alleen de burgers 
geweest die naar Den Haag trokken. 
Ook Den Haag zelf is steeds meer naar 
de mensen getrokken om de idee te ver
breiden dat alle maatschappelijke proble
men door de overheid opgelost zouden 
kunnen worden. Kritisch zelfonderzoek 
zou politici ook eens tot zo'n analyse 
moeten brengen. 
Als de analyse in het rapport van de 
werkgroep 'Politiek Perspectief over het 
vigerende mensbeeld en de geatomiseer
de samenleving juist is, dan kunnen we 
niet zo maar de 'overheidskranen· dicht
draaien en de verantwoordelijkheid 
overdragen aan al dan niet reëel bestaan
de en functionerende maatschappelijke 
verbanden. Ik ben zo bang dat veel van 
zulke verbanden niet meer bestaan. Zij
derveld spreekt in zijn bijdrage aan de 
bundel 'De nadagen van de verzorgings
staat' wel over een 'erosie van het maat
schappelijk middenveld'. Traditionele 
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solidariteitsverbanden als huwelijk. ge
zin. familie. buurt. school. kerk. werkge
meenschap e.d. hebben hun integrerende 
en zingevende functie verloren. De weg 
van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij zal juist daarom een nog 
lange en verre van eenvoudige zijn. ~ 
Het eenvoudig terugverwijzen van ver
antwoordelijkheden door de overheden 
naar de mensen zelf kan niet de weg zijn. 
De toelichtende ideologie zal er slechts 
een 'vroom sausje' over heen kunnen 
gieten. Maatschappelijke verbanden zul-
len misschien eerst weer bpgebouwd 
moeten worden, in de samenleving her-
kend moeten worden onder een andere 
gedaante dan vroeger en tenslotte toege-
rust moeten zijn om hun zware taak op 
zich te nemen. Dat kost tijd en de nodige 
experimenteerruimte. Waar we als chris
ten-democraten voor moeten oppassen. 
is dat door de terugtred van de overheid 
er geen vacuüm zal ontstaan waarin aan 
de sterken (de sterk georganiseerden) 
ruim baan wordt gegeven ten koste van 
de zwakken (de minder sterk georgani
seerden). 
Daarnaast is het vraagstuk rond de gene
zing van de 'elefantiasis'- de uit haar 
voegen gegroeide staat- niet eenvoudig 
op te lossen door het aanbod van voor
zieningen terug te brengen. Het pro
bleem heeft ook een vraagkant; de be
hoeften in de samenleving aan voor
zieningen zullen zeker niet in gelijke ma
te dalen en treffen heel diverse maat
schappelijke groeperingen. Als we wer
kelijk te maken hebben met een 'Gesell
schaft' waarin het verantwoordelijkheids
begrip en de verantwoordelijkheidszin 
nauwelijks doorleefd worden, kan een 
overheid zich niet eenvoudig terugtrek
ken. Als er één leidend criterium voor 
christen-democraten geldt op dat mo
ment. is het wel te speuren naar de onge
rechtigheid. naast groepen te staan en 
naar hen de helpende hand uit te steken. 
We moeten hoopgevende krachten die 
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zich vanuit die dimensie ontwikkelen ver
sterken. 
Desalniettemin moeten we samen op 
weg, stap voor stap, naar een samenle
ving waar vooral de verhoudingen tussen 
de leden tot menselijker proporties wor
den teruggebracht. En laten we er daar
bij toch vooral van doordrongen zijn, dat 
politici wel degelijk maatschappelijke 
steun voor idealen kunnen mobiliseren. 
Praten over procedures, anonieme syste-· 
men of boekhoudkundige plaatjes mist 
echter die wéér-klank; daar lopen men
sen niet warm voor. 

Slot 
Het is december. Einde of nieuw begin? 
De balans wordt opgemaakt. Sommige 
ondernemers laten het daarbij, zien het 
slechts als een verplichting hun door de 
overheid opgelegd. Anderen maken van 
de gelegenheid gebruik de zaken eens 
goed op een rijtje te zetten om de strate-

··l gie voor de toekomst uit te stippelen. 
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Tot welke categorie behoort onze partij? 
Hopelijk tot de laatste. 
We zullen moeten afschrijven- in vele 
gevallen zelfs vervroegd- en vooral moe
ten investeren in onze toekomst. Niet 
twijfelen aan de zin daarvan, het is bitte
re noodzaak. 
Laten we het als een uitdaging zien om er 
iets nieuws van te maken. Bij alle twijfel 
aan de maakbaarheid en bestuurbaarheid 
van de samenleving blijven hopen dat het 
anders moet en beter kan. De kern van 
ons leven is immers niet dat je het neemt 
zoals het tot je komt, maar hoe je er 
antwoord op geeft! 
Gesterkt door het vertrouwen dat 'De 
Christiaan' allang is geboren en ons voor 
ging, zullen we feiten misschien weer als 
kansen onder ogen zien. 


