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: DA Tweede 

CDA: zelfbewustheid is enige kans 

De wereld ondergaat cultureel en politiek snelle en diepgaande veranderingen. Voor 
ieder die zich bezint op de toekomst van het CDA is het van belang zich daarop te 
oriënteren. De interdependentie is zo 1cr voortgeschreden. dat de 
grensmerschrijdende uitstraling van de veranderingen en daarmee de beïnvloeding 
over en \\CCr niet meer is weg te denken. De Nederlandse ontwikkeling bevindt zich 
der hal\ c in een brede stroom. Paradoxaal genoeg zullen wc ons dat juist met het oog 
op het bchoud van eigen identiteit steeds bewust moeten zijn. In onderstaande wil ik 
op enkele economisch-politieke en culturele processen ingaan die in mijn ogen voor 
de toekomst van de partij grote betekenis hebben. Hoezeer zij ook hun eigen aard en 
karakter hebbe11. beïnvloeden deze processen elkaar ook onderling. hetgeen in het 
landelijk beleid samenkomt. 

Breuk in ontwikkelingen 
Hoewel de economie slechts een beperkt 
deel van het bestaan dekt. is de invloed 
van de financieel-economische ontwikke
ling toch op vrijwel alle terreinen des 
levens duidelijk merkbaar. Zeer uiteen
lopende gcbi~den als het sociaal-econo
mische en het financiële in enge zin. maar 
ook 'immateriële' terreinen. de zg. zachte 
sector. als onderwijs. gezondheidszorg. 
opvoeding. huwelijk en emancipatie \\Or
den er direct en indirect door geraakt. 
Dit economische klimaat heeft het laatste 
decennium een diepgaande verandering 
doorgemaakt. Sinels het midden van de 
jaren zeventig. toen allengs duidelijk 
werd. hoezeer structurele wijzigingen in 
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de wereldeconomie in intensiteit de con
juncturele aspecten begonnen te 
overtreffen. is een breuk met de voor
gaande periode opgetreden. Deze breuk 
kenmerkte zich politiek door vooral twee 
factoren. In de eerste plaats kwam er 
onverbloemd een einde aan de groei zon
der weerga. waarmee ook een aantal toe
komstdromen wreed werden verstoord. 
In de tweede plaats werd in brede kring 
(opnieuw) duidelijk hoezeersinds 1945 
de zelfstandige manouvrcerruimte van de 
Europeanen. van wie het tot kort te vo
ren nog geheel afhing wat er in de wereld 
gebeurde. aan kracht had ingeboet. 
De daarop volgende 30 jaar vcrliepen 
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evenwel in velerlei opzichten zeer voor
spoedig en droegen bij tot herstel van 
zelfvertrouwen en tot gemeenschappelijk 
perspectief. De rol die de EEG in dit 
proces heeft gespeeld. kan nauwelijks 
worden overschat. Maar de monetaire 
wanorde vanaf 1971, de achtereenvolgen
de oliecrises, de economische stagnatie 
met daarbij behorend een ongekende 
werkloosheid en verval van industriële 
bedrijvigheid. èn de deceptie van een 
slechts zeer ten dele geslaagde 'Ostpoli
tiek' en ontspanningspolitiek met Oost
blok en de Sowjet-Unie, hebben weder
om de afhankelijkheden blootgelegd die 
in hoge mate ons doen en laten conditio
neren. 

De door mij genoemde breuk in de jaren 
zeventig was een proces waarvan de com
ponenten achteraf helderder zijn dan tij
dens het verloop ervan. Bovendien kwam 
dit proces de politieke en maatschappelij
ke krachten slecht uit. Regeringen en het 
politiek en maatschappelijk denken kon
den zich dan ook nauwelijks erbij neer
leggen en derhalve werden de eisen van 
de tijd in programma's en beleid wegge
masseerd onder het motto: we mogen ons 
niet bij de ontwikkelingen neerleggen. 
Vandaar steeds nieuwe werkgelegen
heidsprogramma ·s. die deels op drijfzand 
waren gebaseerd. Vandaar de kunstige 
uitschuifoperaties die hun eigen self-ful
filling prophecies werden. Vandaar de 
onwil om verkregen zekerheden ter dis
cussie te stellen. Hoezeer het klimaat 
verrassenderwijs is veranderd, blijkt uit 
een vergelijking met de politieke discus
sie in de tweede helft van de jaren zeven
tig. Er ontstond in kleine kring wel wan
trouwen tegen wat ons in de gouden ja
ren zestig was voorgetoverd aan wereld
verbeteringen- die naarmate we verder 
voortgingen ons ook spiritueel bitter wei
nig hebben opgeleverd-, maar hoe het 
beleid op een nieuw spoor te krijgen 
stond maar weinigen helder voor de 
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geest. En voorzover er helderheid was, 
bleek de maatschappelijke en politieke 
praktijk te weerbarstig. 
Het vertrouwen in staat en overheid bleef 
lang onbegrensd en werd ideologisch on
derbouwd. Voor links lag dit nogal voor 
de hand, aangezien dit keurig paste in het 
geloof in de collectieve aanpak. Maar 
ook in het CDA was het weinig anders, 
zij het met een andere grondslag. name
lijk overwegend vanuit de sociale invals
hoek. Van de VVD werd in die dagen 
evenmin nauwelijks een relevant princi
pieel geluid tegen de voortschrijdende 
verstatelijking gehoord. In het buiten
land verliep de discussie en de praktijk 
langs dezelfde lijn. Het vcrschil met an
dere landen was voornamelijk kwantita
tief van aard, omdat er immers aan
zienlijke aardgasbaten te verteren waren, 
een situatie die zich nu tegen ons keert. 
Meer en meer werden verdelingsvraag
stukken aan de orde gesteld om der wille 
van de verdeling. Het zicht op de functie 
van de staat wijzigde zich, of het ver
dween. De wissel die met de sterke uit
dijing van de staatstaken waaraan geen 
duidelijke criteria ten grondslag lagen, 
dus zonder principiële afbakening werd 
getrokken. werd niet gezien en veelal 
ontkend. Zette men ook in het CDA 
vraagtekens bij deze ontwikkeling, dan 
werd men zonder veel omhaal van woor
den in het rechtse kamp gesitueerd. waar
mee de discussie was gesloten. 
Een aantal macro-economen heeft zijn 
eigen stempel gedrukt met een zware ac
centuering van koopkracht en consump
tie en parallel hieraan een onderwaarde
ring van de aanbodzijde. In dat denken 
werd de staat, de overheid. meer dan ooit 
tevoren verantwoordelijk gesteld voor de 
verdelende rechtvaardigheid. In een der
gelijke benadering speelt de vraag naar 
een zorgvuldige afbakening van staatsta
ken een ondergeschikte rol. Van de kant 
van de sociologen. van wie de spraakma
kers overwegend links waren geo-
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riënteerd. werden genoemde tendensen 
bevorderd. omdat in de visie van de heer
sende stroming het maatschappelijke 
welzijn juist zou worden gediend met 
uitbreiding van collectieve voorzienin
gen. bij gebruikmaking waarvan de priva
cy van de gebruiker scherp moest worden 
gewaarborgd: collectivisering van de 
dienstverlening. privacy en individualise
ring bij de uitvoering. In de PvdA kwam 
helder tot uiting dat de roep om meer 
verstatelijking gepaard ging met de eis 
van garantie van de individuele vrijhe
den. Dit laatste vlak vormde en vormt 
het scharnier tot het overleg met de VVD 
(Des Indes-groep). In Nederland speel
den de juristen. terwijl het hier toch ging 
en gaat om 'ordnungspolitische· vraag
stukken van de eerste orde, in de pu
blieke discussie geen gelijkwaardige rol. 
Terzijde moet ik hierbij aantekenen, dat 
de hoorn des overyloeds in de particulie
re sector eveneens een geest van onbe
perkte mogelijkheden opriep: een ver
keerde inschatting die deels de verklaring 
vormt voor een aantal faillissementen op 
dit ogenblik en voor het mislukken van 
concerns als OGEM en RSV. Het uithol
len van het incasseringsvermogen van on
dernemingen door de staat is een belang
rijke. maar niet de uitsluitende oorzaak 
van de malaise in het bedrijfsleven nu. In 
de marktsector is ook menigeen aan de 
illusie van de verzorgingsstaat ten slacht
offer gevallen. 

Nieuwe patronen 
Ik noemde hierboven de waarborging 
van individuele vrijheden. Los van de 
algemene praktijk op dit punt, die ten 
nauwste samenhangt met de geleidelijke 
ontwikkeling van de democratie in een 
opener wordende samenleving. heeft de 
culturele doorbraak in de jaren zestig in 
ons land een grote invloed hierop gehad. 
De diepte en omvang hiervan is groot 
geweest. Ruim voordat heel West-Euro
pa mei '68 beleefde en daarvan de uitstra-
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ling onderging. kende Nederland reeds 
zijn kabouters, zijn provo's, zijn Maag
denhuis. zijn uitbraak uit de 'burgerlijke' 
maatschappij. Dit waren bepaald geen 
randverschijnselen en zij gingen gepaard 
met ingrijpende veranderingen van ande
re maatschappelijke oriënteringen. Op 
tal van terreinen werd de verzuiling door
broken. Dit is een tijd van bezinning op 
een nieuwe organisatie van de vakbewe
ging. hetgeen heeft geleid tot de fusie in 
de FNV. de tijd van de nieuwe wereld 
van de PPR, de tijd van de specifieke 
bezinning van D'66, de tijd van het bril
jante Nieuw-Links. Maar ook de tijd van 
het ondergraven van kerkelijk Nederland 
en het ontstaan van nieuwe waardenpa
tronen. waarvan de contouren overigens 
onduidelijk waren en bleven. Grenzen 
tussen geloofsgemeenschappen werden 
doorbroken. met een aantal positieve ne
veneffecten, als gevolg waarvan bijvoor
beeld de vorming van één christen-demo
cratische partij in ons land mogelijk 
werd. Gemengde huwelijken waren in
eens aan de orde van de dag. Vaticanum 
II vormde een bron van bevrijding en 
werd op veel plaatsen ook in niet-katho
liek Nederland als zodanig ervaren. Op
voeding en huwelijk kregen een andere 
betekenis. Scheiden werd uit de taboe
sfeer gehaald: de cijfers spreken voor 
zich. De opvoeding kreeg met het accent 
op het individuele, de zelfontplooiing en 
de emancipatie een nieuwe lading. De 
klok voor het einde van een lange perio
de van een 'burgerlijk' soort establish
ment leek geslagen. 

Deze beweging was internationaal, maar 
hier was zij intensiever en dieper dan 
elders. Twee aspecten illustreren dit. In 
de eerste plaats wijs ik op de overgang 
van een samenleving met vaste normen 
en vaste levenspatronen naar een uitge
sproken 'permissive society'. Er heeft in 
korte tijd een scherpe wijziging van een 
gemiddeld strak waardenpatroon naar 
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een patroon van vrije waarden plaats ge
vonden. Als gevolg hiervan werd veel 
van het verleden aan de kant gezet. De 
positieve keerzijde van dit proces mag 
evenmin onderschat worden. Er is meer 

-: ruimte gekomen en ongewenste grenzen 
zijn doorbroken. Dit geldt zowel voor 
persoonlijke verhoudingen zoals die tus
sen ouders en kinderen en die tussen man 
en vrouw als voor maatschappelijke ver
houdingen zoals die tussen werknemers 

·t.· 

!' 

en werkgevers, de brede democratisering 
en de openheid. In de tweede plaats is de 
reactie op deze nieuwe geestesgesteld
heid. die niet uit kon blijven. omdat er 
aan 'vernieuwingen· geen eind leek te 
komen. in Nederland later gekomen dan 
in andere landen. Gedurende de hele 
jaren zeventig is de nieuwe levensbena
dering verder uitgewerkt. Nederland leek 
een laboratorium van vernieuwingen. De 
reactie op mei '6~ is in onze buurlanden 
eerder ingezet. Om bij één voorbeeld te 
blijven: toen in de ons omringende lan-
den de studenten na de douche van Mar
cuseen Cohn-Bendit al weer ruimschoots 
ijverig waren teruggekeerd aan de presta
tiegerichte studietafeL waren in ons land 
experimenten- en niet alleen die aan 
universiteiten- nog aan de orde van de 
dag. En dat bleef zo tot kort geleden. 

De Kerk in de maalstroom 
In de Nederlandse ontwikkeling in het 
algemeen, en van bijzonder belang voor 
het CDA, is in de afgelopen decennia het 
~ormachtigverloopvanzakeninenrond 
de kerken van grote betekenis. In het 
kerkelijk leven braken in de loop van de 
jaren zestig geheel nieuwe stromingen 
door. Ook op dit terrein is de Nederland-
se situatie ingebed in ruimer (Europees) 
verband. De wereld is op zoek naar een 
nieuwe spiritualiteit. maar welke oriënte
ring domineert hier eigenlijk? In Europa 
wordt het christendom gaandeweg het 

erfgoed van een minderheid. een chris
tendom in de diaspora (Kar! Rahner). Er 
ontwikkelt zich een agnostisch Europa. 
De houding van neutrale onverschillig
heid neemt toe. ook al bevredigt ook die 
niet. Binnen de kerk is het gemeen
schapsaspeet in de geloofsbeleving afge
nomen. De individuele beleving is meer 
en meer voorop komen te staan. 
Overbekend zijn de beelden van Picasso 
en in diens voetspoor van anderen van de 
verknipte twintigste-eeuwse mens. Een 
illustratieve en typerende passage over 
moderne geloofsbeleving trof ik aan bij 
Van den Berg die een nieuwe kerkbouw
stijl ontwaart. in zijn opvatting tot uit
drukking komend in Le Corbusier's 'No
tre Dame du Ha ut' bij Ronchamp 1): 

'Aan het gebouw, dat een zonderling 
schuine. naar de binnenkant van de kapel 
overhellende wand bezit. is te zien dat de 
kapel niet zonder moeite verrees. Het 
kerklichaam richt zich ongemakkelijk op, 
temidden van een volstrekt geseculari
seerde, industriële, godverlaten. mensen
rijke. hier en daar foeilelijke wereld. Het 
volumineuze dak is een schip. een ark. 
een luchtboot, en geeft de verwachting 
van een moeilijke vlucht. De onmisken
baar mystieke binnenruimte. die klein is. 
maar waarin men toch merkwaardig ge
makkelijk verdwaalt, stemt niet blijmoe
dig, werkt neerdrukkend- maar is onver
valst echt.' Een nieuwe religiositeit? Het 
tegendeel van triomfalisme, een zoeken 
zonder duidelijke oriëntatie. 
De slag die de katholieke kerk in Neder
land in de jaren zestig sindsdien te ver
werken heeft gekregen. is buitengewoon 
fors geweest. In een paar jaar tijds 
eigenlijk vond een enorme geloofsafval 
plaats, een hele generatie priesters leek 
uit te treden, katholieke organisaties ver
loren terrein en zeggingskracht.- hieron
der ook katholiek onderwijs-. de katho
lieke media verdwenen of veranderden 

I) Zie prof. dr. J. H. van den Berg. Gedane Zaken, pag. I KK c. v .. pag. llJ7. 
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van karakter, de eenheid tussen en van 
de gehwigen fragmenteerde. Tekenend 
voor de verwarring tussen gclm i gen en 
Kerk \\as zowel wat de titel als wat de 
inhoud betreft het hoek in de kou van 
Michel van der Plas en Godfriec1 Bomans 
( llJ6Y). Ik moet glimlachen wanneer ik 
sommigen, onder andere Hoogendijk of 
H. de Boer hun zorg hoor uitspreken 
over de reactiew tendensen in het kathn
liekemlksdeel of in de katholieke kerk.:) 
Men geeft daarmee onvoldoende blijk 
ervan zich te reali~eren. welk een storm 
over katholiek Nederland is heengegaan. 
Hier is hoogstenseen kerk met haar laat
ste \"Crtrouwcn bezig op zoek naar haar 
eigen identiteit. Van een zeer vooraan
staande kerkprmincie tot in de jaren \ijf
tig is deze in één generatie hard op \'-cg 
een lll1t\\·ikkeling:sgebied te \\orden. De 
terug\ a! van het christendom is in heel 
West-Europa duidelijk waarneembaar. 
Maar ook voor dit punt geldt. dat waar 
het de katholieke kerk in I\: ederland be
treft de terugval fundamenteler en dieper 
heeft plaats gevonden dan in enig ander 
Europees land. Politiek leidde de?e ont
wikkeling tot\ en· al van de K VP en onze
kerheid over de koers. 11 Ook in het gees
telijk klimaat van ARP en CHU deden 
zich soortgelijke \cranderingen voor het
geen het gemeenschappelijk streven naar 
een Nederlandse christendemocratie on-

dersteunde en verhaastte.~! Paradoxaal 
genoeg nam in de loop van de periode 
waarin het schip van de fusie van KVP, 
ARP en CHU dreigde te stranden op het 
geschil rond de grondslag, uitmondend 
in: het Evangelie als richtsnoer voor het 
politieke handelen, de kritische houding. 
respectievelijk de onverschilligheid ten 
aanzien van geloofszaken in Nederland 
slechts toe. De perikelen binnen de ker
ken die in tegenstelling tot voorheen juist 
geen duidelijk gespreksforum meer kon
den zijn. maakten het voor het CDA in 
zijn aanzetperiode bepaald niet eenvou
diger. Uit traditie maar ook op zoek naar 
een ankerplecht bleef het CDA deze 
gespreksfora wel trouw. Om verklaarba
re reelenen, waarvan de belangrijkste 
was: ·met allen samen op naar het CDA·, 
kon het CDA in zijn opbouwfase be
zwaarlijk aan de verwarring in de kerken 
selectieve politieke keuzen verbinden. 
De laatste verwikkelingen rond onze 
deelname aan IKV-activiteiten vormen 
nog een interessante illustratie van deze 
houding. 

Voorkeur voor progressief 
In dit proces van heroriëntatie vond de 
grote uittocht naar links plaats. Van de
genen immers die hetzij alle handen met 
het geloof radicaal verbraken, hetzij ko
zen voor een niet minder fel christelijk 

2) Zie mr \V.C.D. Hoogendiik. /1 hel CDA tc~enQn'allen> Chri,tenDemocratische Verkenningen 3.K2. 
pag. 11' en I!. de Roer op een biieenknnbt \'an het CDB vanInktober I'JS2. Belangwekkend is overigens 
het i-'Cbrck aan spiritu:llitcit dat Hnogendij I,. in de pnllcstanhc kerken signaleert. liet Vaticaan wil 
tenminqe nog ich. pag. 116. 

3) Een en ander is op overzichtelijke \\iize terug te \inden in ARgwrnamento ran de Katholieke Volki-partij 
door Th.B .F. :V1. Brin!,.cl. Ik wij' in het hijZonder op de dilemma·,\\ aarvoor de KVP zich in de jaren zestig 
za~ Qè\tèld in het kic7l:n \'oor een O\"t.'rgang \ïJn een politieke ·?uil" naar een n1odcrnc partij en voor een 
opce~ dan \\èl clui,teliii,. gein,pireerde partij. Het orientaticpunt in deze rnaabtroom werd tenslotte een 
brede christen-democratie. Brinkel bc-,luit ziin brochure dan ook met de tekenende zimncde: "Het hij de 
tijd brengen van de K\"P werd een :tl\"alrace naar het CDA·. In dit ,·erhand wil ik ook wijzen op het naar 
mijn mening nog 'leed' \Crrassend actuele K VP-rapport Grondslag en karakter van 1966. een waardig 
startpunt \OOr dit strc\c:n naar chri,ten-dcmocratie. 

4) Eén \an dè meest indringende teLten hiermer hliJ\en we aantreffen in Doorrijden ofova.\lappcn van 
mr. \\".C.D. lloo~cndijk in Antire,olutionaire Staatkunde ,·an 2 fehruari 1973, waarin een klemmende 
ar11umentatie wm:~it gekverd voor een actieve deelname van de ARP aan de tot,tandkoming van het CDA. 
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engagement, kwam het grootste deel bij 
de linkse partijen terecht. Deze laatste 
beweging deed zich in mindere mate ook 
in andere landen voor. Het christen-radi
calisme werd gevoed door het idealisme 
van het optreden van Johannes XXIII en 
door hem bepleite vernieuwingen (of al
thans de interpretatie daarvan). die neer
kwamen op het slechten van vcrmolmde 
barrières in onze eigen leefwereld en op 
een ware mondiale benadering van 
vraagstukken naar buiten. De PPR was 
hiervan een direct resultaat en. hoewel 
van verschillende grondslag. sloot een en 
ander aan bij het vernieuwingsstreven in 
de PvdA. Dat hier ook heel wat modieus 
denken aan te pas kwam. behoeft geen 
betoog. Ook de kerk is hier niet wars van 
geweest. 'iJ Progressief Nederland zat al 
lang in de lift. Men eigende zich de resul
taten en de daaruit voortvloeiende eisen 
des tijds van de Club van Rome toe. De 
Derde Wereld werd een hoofdpunt van 
beleid. De economische groei maakte 
een fijnmazig sociale-zekerheidsstelsel 
op hoog niveau mogelijk. waarmee socia
le claims van de lager betaalde bevol
kingsgroepen gemakkelijk ingewilligd 
konden worden. De economische voor
uitgang leek ook ingrijpende maatschap
pelijke hervormingen en wereldverbete
ringen tot bereikbare doelstellingen te 
maken. Samen met de vakbeweging werd 
de verdeling van de toegevoegde waarde 
van ieder jaar ideologisch onderbouwd. 
wat het zijne bijdroeg tot een steeds toe
nemende polarisatie. Aan de democrati
sering leek geen grens meer gesteld te 
zijn. 'Spreiding van kennis. macht en in
komen" was de triomfantelijke leus. die 
aan de zegekar werd meegevoerd. 

De enige vernieuwing die de christen
democraten daartegenover in het veld Ie-
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ken te kunnen brengen. was hun streven 
naar eenheid. Deze eenheid werd toen er 
eenmaal voor gekozen was. terecht de 
prioriteit bi] uitstek. Maar in de eerste 
plaats waren er bijzonder veel interne 
weerstanden te everwinnen en praktische 
hindernissen uit de vveg te rui men. zodat 
het een lang en moeizaam proces werd. 
waarin het onderling vertrouwen maar 
langzaam op gang kwam. In de tweede 
plaats veroorzaakte het fusie-proces. zo
ais dat vrijwel altijd het geval is. een naar 
binnen gerichtheid. Om extern expansief 
te kunnen opereren. is intern eenheid 
nodig. Een lange strijd tussen mentalitei
ten en gedachtengangen enerzijds en um 
posities anderzijds IS in de regel niet be
vorderlijk voor een krachtig zelfstandig 
extern geluid. Het CDA vormck in die 
dagen op deze regel geen uitzondering. 
Gelukkig moest er ook nog gewoon gere
geerd worden. 
Links stond voor creativiteit. Dit droeg 
er aanzienlijk toe bij dat in christen-de
mocratische kring bij het ontwikkelen 
van aangepaste en/ of nieuwe opvatringen 
ook nadrukkelijk over de linkerschouder 
werd gekeken. Dit moge voor een brede 
volkspartij op zichze:f vcrklaarbaar ;.ijr~. 
maar in dit geval doel ik eveneens op de 
benaderingswijze. de kijk op processen. 
Over de VVD werd nauwelijks gespro
ken. terwijl de afstand tot de PvdA steer.J:. 
nauw werd bemeten. Dat de PvdA de 
haar geboden kansen niet uitbuitte en er 
niet in slaagde haar zelfvertrouwen van 
die dagen en de kiezersgunst om te zetten 
in permanente regeringsverantwoorde
lijkheid- ik doel in het bijzonder op het 
cruciale I Y77- was vooral te danken aan 
een krampachtig onderhandelingsmodel 
aan háár kant. dat Den U yl steeds op
nieuw meer problemen dan winstpunten 
opleverde. Ruimer gesteld komt het erop 

5) Van de stelling van proL Schillcbccckx: een goed christen in ome dagen is link.<.. heb ik nooit een 
bevredigende onderbouwing gezien. Maar ook leverde het klimaat !!een fumJamcntelc wccrle!!!!in!! op. met 
onder meer als concreet resultaat Pax Christi. waarin het CDA niet is vcrtcgem\oordigd. 
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neer dat de PvdA sinds Nieuw-Links 
principieel niet de keuze heeft gemaakt 
tussen actie- dan wel regeringspartij. 
Klaarblijkelijk zit haar dat nog steeds 
dwars. Dit draagt het zijne bij tot het 
'wonderlijke' feit. dat het CDA ondanks 
de geestelijke desoriëntatie in eigen en 
maatschappelijke kring. de laatste tien 
jaar stabiel is gebleven.~> 1 

'Vrijheid' als ke:-nthema 
Ondertussen toog men. hoc moeizaam de 
fusiebesprekingen ook waren. aan het 
werk onder het motto: het gcmeenschap
pelijk werken en op weg gaan zal ons 
verder brengen dan de strijd om formule
ringen. In de praktijk is de juistheid van 
deze stelling bewezen. Toch zijn formule
ringen en basisbegrippen van groot be
lang. Voor een partij op christen-demo
cratische grondslag. dus voor een die niet 
principieel voor pragmatisme kiest. moet 
men immers weten waar de politieke ba
sis ligt voor het concrete program en 
beleid. Met het oog op het onderhavige 
onderwerp vestig ik in het bijzonder de 
aandacht op de vier uitgangspunten, of zo 
men wil de kernbegrippen: gerechtig
heid. gespreide \erantwoordelijkhcid. so
lidariteit en rentmeesterschap. In Chris
ten Democratische Verkenningen van 
juni "82- 1 heeft Klapwijk bij deze kernbe
grippen. hun samenhang en het gebruik 
ervan een aantal kritische en behartens
waardige opmerkingen gemaakt. Deze 
kernbegrippen kunnen geen spoorboekje 
zijn. hun filosofische onderbouwing lijkt 
me nogal omstreden enn ze zijn boven
dien niet gelijksoortig. Hoc juist de op
vatting van Klapwijk theoretisch ook mo
ge zijn. dat in een beginselprogramma 

geen wazige waarden moeten worden op
gesomd. maar visies moeten worden ge
profilccrd·~1. en dat het begin van een 
beginsel een levensovertuiging is, in de 
praktijk valt aan wat ik symbolen zou 
willen noemen waaraan een partij zich
zelf toetst. niet te ontkomen. Kernbe
grippen zijn ondanks hun gebrekkigheid 
nodig. Maar meer dan op het ogenblik 
gebruik is, zal over deze kernbegrippen 
of symbolen moeten worden doorge
dacht. De methode die in CDA-publika
ties gcmeengoed blijkt te worden. name
lijk het relateren van een concreet te 
behandelen onderwerp aan ieder van de 
kernbegrippen. is daarvoor niet geschikt. 
Daarmee worden niet de begrippen zelf 
kritisch doorgelicht. terwijl in velerlei ge
vallen in feite geen directe relatie bestaat 
tussen de wijze waarop tegen een onder
werp wordt aangekeken en het eraan ge
plakte kernbegrip. Men vervalt aldus in 
gekunstelde constructies. 
Voorts mis ik één kernbegrip node, na
melijk het begrip 'vrijheid'. Hoc omzich
tig wordt hiermee toch in onze kring om
gesprongen. Ik heb steeds de indruk dat 
men er zeer beducht voor is bij gebruik 
hiervan in de hoek van de VVD terecht 
te komen. Men lcze er het Program van 
Uitgangspunten op na: hier en daar treft 
men wel het begrip (gewetens-)vrijheid 
aan. maar niet in constituerende zin, eer
der als een soort afgeleide van verant
woordelijkheidsbcleving. In mijn opvat
ting ver-;chraalt men de fundamentele be
tekenis van het begrip vrijheid voor 
CDA-politiek. wanneer men niet verder 
zou komen dan het leggen van een onge
wenst verband tussen dit begrip en de 
gewraakte 'ik-cultuur·. waarvan men de 

6) Zie drs. A.M. Oostlander. !_nsen o/~ondeho/..ken. Christen Democratische Verkenmogen IU 1XL. pag. 
461. 

7) Grondheginwlen \"CI/1 chrislen·democralilche poliuek. prof. dr. J. Klapwijk. Christen Democratische 
Verkenningen. juni I 'Jt-12. pag. 316 e.'. 

R) Christen Democratische Verkenningen. juni I<JS2. pag. 321. 
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VVD beticht. In de christelijke traditie 
zijn vrijheid en verantwoordelijkheid 
functies van elkaar. Het begrip 'gesprei
de verantwoordelijkheid' drukt te zeer 
een afhankelijkheid van het verschaffen 
van verantwoordelijkheid door anderen, 
in dit geval bijvoorbeeld de overheid, uit. 
Dat kan in het socialistisch denken ook 
zeer goed. De discussie in die kring con
centreert zich nu op de vraag, op welke 
wijze in een collectivistisch gedachte we
reld de mensen hun eigen verantwoorde
lijkheid kunnen beleven. Welnu, door 
haar te spreiden. In het christelijk den
ken echter is er de vrijheid, en wordt in 
vrijheid voor verantwoordelijkheid geko
zen, respectievelijk daartoe aangezet. De 
verantwoordelijkheid krijgt juist haar be
tekenis. doordat we in vrijheid ertoe ko
men. Voorts is de vrijheid een fundamen
teel christelijk begrip, omdat zij als wei
nig anders de identiteit van de persoon 
determineert, in verband ook tegenover 
de staat. 9J 

Het ontbreken van dit kernbegrip is des 
te opmerkelijker, daar in christen-demo
cratische en andere partijen in het bui
tenland de vrijheid hoog in het vaandel 
staat. Voor de christen-democraten geldt 
dit a fortiori. Maar zo ook onder andere 
voor de SPD, die in haar program van 
Bad Godesberg van 1959. dat wil zeggen 
op het ogenblik dat zij afstand deed van 
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haar marxistische wortels, als drie funda
mentele waarden van het democratisch 
socialisme opnam vrijheid, gerechtigheid 
(rechtvaardigheid) en solidariteit. I liJ 
Voor de praktische politiek heeft deze 
onderlinge wisselwerking van vrijheid, 
verantwoordelijkheid en solidariteit deze 
betekenis, dat de samenlevings-en sa
menwerkingsverbanden tussen mensen 
en groepen mensen, hoezeer ook onder 
normen geplaatst, uit zichzelf ontstaan en 
voortbestaan. Dat is dus precies het om
gekeerde van het denken vanuit de staat 
en maakt daardoor ook het onderscheid 
met totalitaire regiems, zoals in het Oost
blok, zo schrijnend duidelijk. Dit alles is 
fundamenteel christelijk en daarom de 
moeite waard om in ons begrippenappa
raat een vooraanstaande plaats te krij
gen. Men zal mij tegenwerpen dat dit 
toch in confesso en impliciet is, maar ik 
meen dat zulks dan ook expliciet moet 
worden gemaakt. Daarmee onderbou
wen we ook nog sterker de betekenis van 
de democratische staatsvorm en de nood
zaak tot herwaardering. resp. verminde
ring van staatszaken en markeren we dui
delijker onze verhouding tot het Oost
blok en de Sowjet-Unie wegens het fun
damenteel verschil van de stelsels. 

Hoe verder met een gefuseerd CDA? 
Hoe gaan we nu verder met een gefu-

9) De kerstwens van de Konrad-Adenauer-Stiftung te Bonn bevatte het afgelopen jaar hierover de . 
volgende interessante uitspraak van Adenauer: 'Nach meiner Auffassung muss die Person dem Dasem und 
dem Rangenach vor dem Staate stehen. An ihrer Würde. Freiheit und Selhständigkeit findet die Macht des 
Staates sowohl ihre Grenze wie ihre Orientierung. Freiheit der Person hedeutet jcdoch nicht Schrankenlo
sigkeit und Willkür. Sie verpflichtet jeden. heim Gebrauch seiner Freiheit immer der Verantwortung 
eingedenk zu für sein, die er seinc Mittmenschen und für das ganze Volk trägt. ·Let wel, deze houding 
draagt er mede toe hij. dat de Bondsrepubliek onverkort voor de Westelijke Alliantie bchouden bliJ lt. 
Aan theologische kant wijs ik op een artikel van kardinaal Ratzinger. voorzitter van de Congregatie van de 
Geloofsleer: Vrijheid en binding in de Kerk', Communio 1982. pag. 387 e.v., waarin onder andere de 
volgende observatie voorkomt: 'Bijbels gezien is vrijheid (dus) iets anders dan onbepaaldheid. Zij is 
deelneming. niet alleen aan één bepaald sociaal verband. maar aan het zijn zelf. Ze betekent. dat men zelf 
het zijn bezit en niet enkel aan het zijn onderworpen is. Alleen van daaruit kan immers ook God als de 
vrijheid in persoon gedefinieerd worden: omdat Hij de totaliteit is van het bezit van zijn'. (pag. 397). 

10) In Socialismeset chrétiens en Europe', pag. 67. een serie opstellen over de relatie tussen christenen en 
socialistische partijen in West-Europa. ui tg. Jean-Pierre Delarge, Parijs. 
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seerd CDA, dat met zijn wortels in de 
Nederlandse samenleving en zijn poli
tieke en bestuurlij kc tradities een vaste 
plaats in het politieke spectrum van ons 
land moet blijven innemen'? En zulks met 
behoud van diepte en stijl. 11 1 Of het CDA 
die plaats kan blijven innemen. hangt 
vóór alles van zijn boodschap en van de 
presentatie daarvan af. Hoofdaccenten 
moeten m.i. daarbij zijn een nieuwe in
vulling van de verzorgingsstaat in afge
slankte vorm. nieuwe vormen van de 
'verdelende rechtvaardigheid". de eigen 
verantwoordelijkheid en flexibiliteit in 
plaats van maatschappelijke \erstarring 
op een breed front. 
Er is een stroming in onze partij. die (in 
schijn) met een beroep op de beginselen 
niet maalt om de omvang van het CDA. 
Het gaat om een numeriek kleine stro
ming. die m.i. onevenredig \cel aandacht 
krijgt. waarschijnlijk als gevolg van de 
verwerking van de fusie. In plaats van de 
bloedgroepen is een valse tegenstelling 
tussen getuigers en realisten aan de dag 
getreden. waarvan de contraproduktievc 
zaak-Dijkman en de artikelenreeks van 
J .N. Scholten tegen de CDA-politiek tij
dens de verkiezingscampagne llJ~2 
slechts incidentele uitingen zijn. Het gaat 
dieper. om het wezen van politiek be
drijven. 
Ik wil daartegen het volgende aanvoeren. 
In de eerste plaats zijn beginselen zonder 
politieke invloed krachteloos. In naam 
van beginselen verlies aanvaarden zal 
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neerkomen op het aanvaarden van ont
wikkelingen, die in toenemende mate 
buiten ons toedoen tot stand komen. In 
de tweede plaats zal een aanhoudende 
terugval tot een gevoel van malaise lei
den met als gevolg verlies aan innerlijke 
kracht en overtuiging. In de derde plaats 
kunnen we. zolang wc (terecht) de me
ning hebben dat ons program en onze 
uitvoering globaal het beste hebben te 
bieden. voor onze verantwoordelijkheid 
niet weglopen. Dat is geen pleidooi voor 
een eenheidsworst, zoals mij ongetwij
feld bits zal worden toegevoegd. Dit is 
een pleidooi voor een juist onderscheid 
tussen gewetensethiek en verantwoor
dingscthiek, waaraan in onze kring meer 
aandacht zou moeten worden besteed. 12

) 

Natuurlijk ga ik uit van de realiteit van 
uiteenlopende opvattingen, karakters en 
belangen. maar dan wel op basis van 
dezelfde conceptie van wat politiek is. 
De kracht van het CDA ligt in zijn zelf
standigheid. Wanneer een verdeelde 
PvdA onder de huidige omstandigheden 
de noodzakelijke financieel- en sociaal
economische aanpassingen niet kan of wil 
meemaken. omdat zij dat programma
tisch en principieel niet kan verwerken, UJ 

dan heeft het CDA zijn alternatief en de 
eigen benadering helder, dus niet mistig, 
uit te dragen. In feite is dit proces in 
financieel opzicht al gaande als gevolg 
van concreet regeren in een tijd, die on
herroepelijk dwingt tot ingrijpende aan
passingen op straffe van werkelijke ver-

11) Zie mr. W.C.D. Hoogendijk. Christ.:n Democratische Verkenningen 3/82. pag. 112 e.v .. Deze bijdrage 
bevat een aantal nuttige kanttekeningen. waarmee het CDA zijn \OOrdeel kan doen. 

12) Zie hierover. onder meer ook in vcrband met het kernwapem raagstuk. de diepgravende inaugurele 
rede van dr. G.J. Grunt te Delft op 30 september 14/\2: Ideaal en llerkeliikheid, hel gremTerkecr 111.\SC!l 

elhiek en politiek. 191'2. Vuga Uitge,criJ Den !-laag. 

13) 'We hebben een babbel. maar geen samenhangende vi>ic·. aldm E. van Thijn in één van zijn 
kwalificaties. ditmaal in Hervormd Nederland van~([ april j.J.. Gumtigc opiniepeilingen bevorderen de 
geestelijke rust in de p,·dA niet. wat haar siert. De aanpassing' an de verzorgingsstaat aan nieuwe 
realiteiten leidt tot diepgaande beschouwingen. o.a. aan de hand' an De illusie van de 'democratische swar' 
van P. Kalma. Zie daarmTr ook E. van Thijn in Hollands Maandblad van november 1982. pag. 3 e.v 
gevolgd door een reeks artikelen in Hollands Maandblad van december "/\2. 
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arming van Nederland op termijn. Met 
de VVD is het op dat gebied eenvoudi
ger. Ten opzichte van haar. deels parallel 
lopende aan PvdA-opvattingen. liggen de 
principiële problemen veeleer op het vlak 
van de Immateriële· vraagstukken. sa
men te vatten onder de tegenstelling indi
vidualisering/atomisering en gemeen
schapsleef-en werkverbanden. waarvoor 
het CDA dan ook eveneens op heldere 
wijze heeft op te komen. 

Alvorens enige opmerkingen ter nadere 
concretisering te maken, een enkel 
woord over de internationale context. Ik 
ben dit artikel met opzet begonnen met 
een verwijzing naar die context. Ook in 
het CDA wordt hieraan vaak ten onrech
te voorbij gegaan in beschouwingen. Het 
economisch klimaat dat onze samenle
ving in haar organisatie zowel feitelijk als 
psychologisch in al haar gelederen raakt. 
is in hoge mate internationaal bepaald. 
Van die dimensie zal ieder politiek den
ken moeten uitgaan. En wanneer die ge
geven situatie veel onzekerheden omvat. 
die bovendien worden versterkt door een 
uiteenlopend buitenlands beleid van de 
staten. dan zullen ook die moeten wor
den meegewogen. Dit houdt de nood
zaak in om enerzijds grote inspanningen 
te geven aan het behoud van de internati
onale samenwerking, in het bijzonder in 
de Europese en westelijke wereld. en 
anderzijds de noodzaak van een beleid. 
dat nationaal flexibele aanpassingen mo
gelijk maakt. Het is duidelijk dat men 
met beide zaken ter linkerzijde in het 
politieke spectrum moeite heeft. niet al
leen in Nederland, maar insgelijks in een 
aantal andere Europese landen. Men ver
valt gemakkelijk tot nationale navelstaar
derij. die in haar effect conservatief is en 
die niet flexibiliteit. maar verstarring in 
de hand werkt. 

Politiek liggen de kansen voor een be
langrijke functie voor het CDA in begin-
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sel gunstig wegens de nadruk op de eigen 
verantwoordelijkheid, waartoe de mens 
in vrijheid geroepen is. Subsidiariteitsbe
ginsel en souvereiniteit in eigen kring zijn 
zonder dit uitgangspunt niet denkbaar. 
Dat deze in brede ontwikkeling naar de 
verzorgingsstaat steeds meer onder tafel 
zijn geraakt, onderstreept paradoxaal ge
noeg alleen maar hun actualiteit voor de 
hedendaagse aanpak. Herziening van de 
collectieve uitgaven, aanpassing in de so
ciale zekerheid en in de gezondheidszorg. 
vrijwilligerswerk. herstel van de particu
liere sector. de zelfstandige verantwoor
delijkheid van de sociale partners met 
arbeidsvoorwaardenoverleg, afslanking 
staatszaken, deregulering. debureaucrati
sering, denivellering. het zijn alle onder
werpen. die op basis van onze opvatting 
over verantwoordelijkheidsbeleving een 
bepaalde intentie impliceren, die aansluit 
bij de noodzaak van het aangepaste ant
woord (flexible response) op de niet ge
ringe uitdagingen. Verantwoordelijk
heidsbeleving veronderstelt ook verant
woording: een staat die teveel op zijn 
schouders neemt. is daartoe niet meer bij 
machte en verliest daarmee bovendien 
aan richtinggevoel. Vandaar mijn plei
dooi om juist de juristen ideeën te laten 
aandragen over de staat en zijn werk
wijze. Van origine heeft de christen-de
mocratie nooit vanuit een collectivistisch 
wereldbeeld gedacht en zij kan aldus te
rugkeren tot haar eigen bronnen, hoe 
pijnlijk het aanpassingsproces op zichzelf 
ook moge zijn. 

Actualisering sociale leer gewenst 
Al geruime tijd is er eigenlijk geen spra
ke meer van een christelijk sociale leer 
als gevolg van de afwenteling van de ma
teriële zorg van de burger op overheid en 
staat. De christen-democratie zal eigen 
nieuwe opvattingen over het sociale 
hoofdstuk moeten ontwikkelen. Opvat
tingen over de zwakkeren in de samenle
ving. over welvaartsgroei. over welzijn en 
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over het sociale stelsel in algemene zin 
moeten opnieuw worden doorgedacht en 
worden geënt op met name een gegeven 
als het relatief hoge bereikte welvaarts
peiL maar ook steeds met het doel van 
het economisch herstel voor ogen. Met 
een vermindering van de beroepsbevol
king krijgt solidariteit een andere beteke
nis. Een jeugd zonder werk is een totaal 
nieuw verschijnsel. Er is een wildgroei 
van het zwarte circuit. Er is een grens van 
aanvaardbaarheid van de vcrhoging van 
de lasten. En waar is toch onze doelstel
ling van de 'bezitsvorming· geblcYCn'? In
komensverhoudingen. waaronder de ver
houdin6 tussen actieven en inactiewn. 
moeten eveneens worden beoordeeld te
gen de achtergrond van de straffe econo
mische wind. Ook de sociale leer zal 
moeten uitgaan van de noodzaak van het 
vertrouwen in de particuliere sector en 
ook economisch herstel. wil zij niet op 
drijfzand berusten. Met de spanningen 
waaraan onze economie onderhevig is 
word ik dagelijks in mijn portefeuille ge
confronteerd. Het buitenland zit werkc
lijk niet stil. Uit economische èn sociale 
overwegingen zullen de consequenties 
van de formule ·werk boven inkomen· in 
onze kring opnieuw moeten worden uit
gewerkt. Het gaat niet alleen om het 
sociale stelsel op korte termijn. maar ook 
om het behoud daarvan in de toekomst. 
daaronder zowel begrepen de zorg voor 
de mensen als de toekomst van het pro
duktief vermogen. 

Hierboven sprak ik over materiële zorg. 
Een belangrijke bijdrage van de christen
democratie is steeds geweest de nadruk 
op immateriële zorg voor de medemens. 
In veel particuliere organisaties wordt 
deze hoog gedragen. In deze opvatting 
kom~n de menselijke solidariteit en de 
eis om als mensen in een gemeenschap 
voor elkaar op te komen samen. Voorzo
ver mogelijk. moet deze opvatting nieuw 
leven worden ingeblazen. Het gaat hier 
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om een specifiek christen-democratische 
opvatting over welzijn. Hier ligt een an
dere visie dan die van de VVD. die met 
haar benadrukking van vrijheid en indivi
dualisme. afwijkt van het CDA. dat de 
nadruk legt op de onderlinge zorg en de 
onderlinge verantwoordelijkheid van 
mensen. De VVD (nieuwe stijl) is popu
lair bij vele jongeren die in het individua
lisme. dat nog al eens uitloopt in een Ik
cultuur·. geloven. Dit sluit aan bij een 
krachtige maatschappelijke stroming 
waarvan bijvoorbeeld Nijpels zich een 
duidelijk hoorbare spreekbuis maakt. De 
directheid en de openheid van de jonge
ren steken schril af bij houding en instel
ling in het verleden. Dit geldt niet minder 
voor het toegenomen agnosticisme. Maar 
wc moeten ons bewust zijn van de gevol
gen van vereenzaming en van de grote 
psychologische problemen die evenzeer 
een kenmerk van onze samenleving zijn. 
De mens is minder sterk dan hij naar 
buiten toe lijkt. Materieelmogen zijn 
zorgen in hoge mate zijn weggenomen, 
bij nader toezien blijkt er aan welzijn en 
geluk nog veel te ontbreken. als er al niet 
van een verslechtering ten opzichte van 
het verleden sprake is. Als politieke par
tij zullen wij dat gemeenschapsaspeet dan 
ook sterk moeten onderstrepen. zeker nu 
tallozen onder ons ook in materieel op
zicht op elkaar zijn aangewezen. Er zal 
geen sprake zijn van een terugkeer naar 
oude verhoudingen. De geschiedenis is 
onomkeerbaar. Maar in opvattingen en 
beleid zal het CDA op dit gebied zijn 
identiteit duidelijk hebben te blijven ma
ken. Daaronder valt dus ook de beteke
nis van het gezin. 
Het gesprek met de kerken, in het bijzon
der de katholieke. heeft jarenlang ge
stokt. Langzaam blijkt het klimaat voor 
een onderling gesprek te verbeteren. De 
pluriformiteit of verdeeldheid in de ker
ken geeft aan gemeenschappelijke 
gespreksfora met het CDA een beperkte 
betekenis. maar ten onrechte. lijkt mij. 
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hebben zij in de turbulentie van de afge
lopen tijd uit het oog verloren, dat de 
kerken en het CDA hun grondslag in 
ieder geval in hetzelfde beginsel zoeken. 
Er moet in nauwe samenwerking met de 
overige christelijke tradities gewerkt 
worden aan het herstel van een 'katho
lieke intcllectualiteit' I.J). waarmee men 
klaarblijkelijk zo geplaagd is. dat deze 
het afgelopen decennium geheel verloren 
dreigde te gaan. Enig teken van herstel 
dient zich aan in het weer op bescheiden 
schaal gaan functioneren van het Thijm
genootschap. 

Kans grijpen 
De toekomst is niet eenvoudig. De onze
kerheden zijn groot. Een vertrouwenscri
sis is niet uitgesloten. maar tegelijkertijd 
komt een nieuwe generatie aan slag. die 
de handschoen blijkt op te pakken. Men
taal herstel en economisch herstel hangen 
ten nauwste samen. Met dat doel voor 
ogen is het voor het CDA van het groot
ste belang. dat het naar binnen en naar 
buiten verdere eenheid vindt. Natuurlijk 
is er veel afhankelijk van de personen en 
hun presentatie zowel in een gedurfde 
regeringsverantwoordelijkheid als in de 
fractie. Daarnaast gaat het in partij- en 
fractieverband om de interne discussie 
over de politieke lijn en de politieke een
heid naar buiten. Hierboven heb ik ge
zegd dat het op weg naar de fusie ver
klaarbaar was. dat werd uitgegaan van de 
stelling: 'met allen samen op naar het 
CDA'. Bepaalde politieke keuzen wer
den ontlopen om deze prioriteit gestand 
te doen. Nu zal het CDA tot een blijvend 
herkenbare eenheid naar buiten moeten 
komen. Slaagt het daarin niet. dan loopt 

het CDA gevaar wel steeds meer te vcr
liezen als gevolg van interne ontevreden
heid en spanning. terwijl het zich tegelijk 
de kans zou ontnemen zich te richten op 
nieuwe doelgroepen. die op zichzelf de 
christen-democratie een goed hart toe
dragen. Het is niet juist om het huidige 
CDA-electoraat als gcsloten blok te zien. 
Naast de opkomst van de VVD is voor 
ons het meest verontrustend dat het 
CDA vrijwel geen stem blijkt terug te 
krijgen uit het verlies van D'66. Herken
bare eenheid en een zwaarder accent op 
de mentaliteit en gezindheid. van waaruit 
wij werken 1' 1• da1~ op formele formulie
ren. kunnen onzepositie zeker bevesti
gen. Het CDA heeft het instrumentarium 
in huis om werkelijk de leiding te nemen 
in het politiek debat over de vormgeving 
van onze maatschappij in de 'nieuwe 
tijd'. Die kans moet het dan ook grijpen. 

Op grond van bovenstaande zou ik op 
vijfpunten de nadruk vvillcn leggen: 
1. De wenselijkheid van uitdieping van 

de betekenis van het begrip 'vrijheid' 
voor onze politieke beweging. 

2. De wenselijkheid om vanuit de grond
slag van onze partij een nadere discus
sie te entameren over vcrantwoor
dingsethick ten opzichte van 
gewetensethiek met uitwerking naar 
concrete beleidsvelden. 

3. Naast de macro-economen en de soci
ologen moeten nu ook de juristen aan 
de slag met betrekking tot de rol van 
de overheid. lllJ 

4. De wenselijkheid van actualisering 
van de sociale leer van het CDA. 

5. Een absolute voorwaarde is een her
kenbare eenheid vanuit een zelfbc-

14) Zie met het oog hierop de leerrijke brochure Crisis en VanieuH'ing van mgr. prof. dr. G. Macrtcm. 
rector van de Campus Kortrijk. Universiteit van Leuven. Radboudstichting llJ~J. 

15) Zo Pauf..Ricoeur. Geloof en Poliliek. essays. in het bijzonder pag. K7:R1\. Ambo. l96K. 

16) Dit komt onder meer neer op een uitwerking van de boeiende discussie terzake in Christen Democrati

sche Verkenningen van mei l'Jt-13. 
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wuste houding zowel bmnen de tractie 
als tussen fractie. bewindslieden en 
partij. Dit is onze enige kans. Slagen 
wij daarin niet. dan is veler gestage 
inspanning verspilde moeite. En daar-

Cl!RISTf-.:\ llE\IOCRA l l'>CîJE \TRKF'\:\1'\Cil' •1 ·" 

voor hebhen wij in mijn ogen toch te 
veel visie en kwaliteit in huis. 

' .. ·~ 


