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p H november jong<,t\cden 

1s het rapport 'Nicuwe 

\Vegcn, vastc \va.arden' gc.> 

presenteen.l. Het Strate~ 

gisch lleraad 1 n het CDA is nu 

werkelijk hegonnen. In dit nummer van 

Christen Democratische Verkenningen 

wonft ccn voorzct gegcvcn voor de 

hredere di<,cussie Aa11 zeven auteurs 

van hu1tcn en hinnen hct CDA is ge~ 

vraagd om commentaar te gcven op het 

rapport, \vaarin wordt aangcvcn over 

welke puntcn in het hiJzomlcr grond1g 

gcdiscussieerd zou moeten worden. In 

de zevc11 commentaren zip1 vcrra<,<,ende 

Jnaly-,es en 'luggc-,tics te vindcn. 

lliJvoorhecld over de manier waarop in 

hct rapport de positie van het C:DA in 

een seculariserende samenlcving vorm~ 

gegeven wordt. Zo stelt de liheraal 

A.A.I\1. Kinneging dat in het rapport 

hct oude 1nzicht wordt mi,kend dat een 

heschaatde -;amenlcvlt1g aileen gelun~ 

dccrd kan zijn op moraal en niet up re~ 

gelgeving. Zijns inziem had de moraal 

~ waarden en normen ~ in het rapport 

cxpliciet als voornaa1w;tc agendapunt 

op de polttiekc agenda moeten worden 

gczet. De hecr CC de Kruijf, boogie~ 

raar chri<,te\ijkc ethick tc Leiden, i'> van 

mening dat in het rapport de 'vaste 

waarden' te gcmakkelijk als christelijke 

waarden worden voorgesteld. Zipv, in~ 

zicn<, gaat de christen~democratie a\ te 

lang gehukt onder de last dater 'eigen~ 

li)k' christeli)ke, goede dingen gcreali~ 

sccrd moeten worden in de politick. Zij 

zou die last van zich moeten atwerpen. 

Het christclijke zit politick gcsproken 

nict in hct idealc, maar 111 de erkcnning 

dat de aard van de mens noopt tot de 

uitoclening van macht en de controlc 

van machthehhers. In 'N1euwe wegcn, 

vaste waarden' blijft cen doorhraak wat 

dit hctrdt vooralsnog uit. 

!n andere hi)dragcn worden verschillcn~ 

de helangrijkc hootdstukken van com~ 

menlaar voorzic11 I )e hcer [I' de long 

vindt het hooldstuk 'l'articipatie voor 

iederecn' inspirerend. HiJ vraagt zich 

wei al hoc hieraan concrect gcstalte zal 

worden gegevcn. Wic 'participatie door 

iedcrcen' voorstaal, zal hiJVoorbecld 

zijn antwoord klaar moetcn hcbhcn op 

de vraag: 300 ot 400 gulden per maand 

voor een herintrcder7 Nog vee\ mccr 

punten vragcn om concrctiscring d1c 

vaak moeilqk en controversicel zal zip1 

De heer A. Diille <,pitst zip1 commen~ 

taar vooral toe op de ovcrhc1dsvisie, en 

in het bijzondcr hct hootdstuk Ten so~ 

\ide overheid' Hij vraagt om tcnminste 

twec vervolgcn hierop waarin nog 

.,cherper voor de middellange termip1 

wordt aangegeven wat het ideaalhecld 

van het C:DA is met hctrekklllg tot 

twce onderwcrpen: de restwaarde van 

de Nederlandsc <,taat in ccn verdcr intc~ 

grerend [uropa en het zclthestuur van 

plaatselijke gemeenschappen. l\1cvrouw 

L Spic'> vindt hct hootdstuk 'Fen duur~ 

zamc samenlcving' vcelhelovcnd. 1\ let 

de hccr A longma henadrukt ziJ dat de 

weg van de ecotax ook daadwerkcliJk 

moet worden ingcslagcn. ZiJ vraagl 

zich echter al of het CDA voldoende 
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'Nieuwe uregw, vaste 11'111/rdm'. Uoto /)irk flo/) 

roliticke moed zal hcbhen om dezc, en 

andere ge'>chehte nieuwe wegen ook in 

zijn <,tandrunten en daden tot uitdruk

king te Iaten komen. In zijn bijdrage 

henadr·uk1 A Omtlander ook jui'>t deze 

zorg· 'We hehhen niet veel aan cen 

goede strategienota al., die aileen voor 

de lange termiJil hcdoeld is, waarhij de 

volk'ivcrtegcn\voordiger<.; geacht \VOr

den voor de korte termijn gewoon door 

tc gaan met pragmati.,ch belcid. Dat is 

al eerdcr vertoond in het CDA. Jc heht 

dan cen aldeling voor de mooie woor

den en een club die doorgaat met 'lmsr

rJessas usur~l' 

Het blok over het rappor-t worclt afgc

.,Joten met de reactie die de voorzitter 

en de secrctaris van de centrale werk

groep van het Strategisch Hcraad on

langs gegeven hebben op de discussie 

die zich in de rcrs en in het hijzonder 

in het daghlad Trouw hecft atgc.,peeld 

rondorn de vraag wat de voorstellcn in 

'Nieuwe wcgen. vast<: waJr"den' betekc

ncn voor 'het sociale gezicht' van het 

CDA in de nabije toekomst. Vanwege 

het helang van deze hitdrage voor de 

discu'>Sie in en hurten de partij wordt 

deze bijdrage ook in dit blad geruhli

ceerd 

Na hct hlok over 'Nieuwe wegen. va'>tc 

waarden' trcft de lczcr eer1 vlijm.,chcrpe 

hijdrage aan van de bekcnde socraal-dc

mocraat Bart Tromp, waarin deze de 

paarse coalitie conlrontcert met de 

door haarzelt gestelde criteria. Het 

nummer -;luit af met een periscoop 

waari n ondergctekende i nvull i ng gee it 

aan het proJect van ccn nwderne ge

zi n<,pol itiek. 
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