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noo it in slage n ee n substantië le bijdra-
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ge te leve ren aa n ee n z uini g o mgaa n
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met de natuurlijke omgev in g. O m va n
co ngestie bestrijdin g bij rijden en parkere n in 'Nederland di stributieland' no g
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maar te zwijgen. O m hi erin verbete rin g
te brengen is imm ers ook bij vervoe r
per auto een marktco nfo rm e aanpak
vereist! De fisca le ve rgoed ing va n auto-

w

kilometers zou beperkt moeten worden
tot de variabe le kosten van de autoki lo -
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meter, teneinde de tha ns bestaande

>

prikkel tot excess ief autogeb ruik weg te
neme n.

co ncreto het vo lge nde:
de totale kosten va n autoge bruik
zull e n ni et st ij ge n: de va riabele kosten per rit zull e n toe nemen , de vaste ko ste n zu ll en afneme n; de tota le
ko sten zull en dalen voor we ini grijders en st ijgen voor vee l-rijders
het aa nta l lease-auto's za l sterk
afnemen
met name in de sp itsuren e n op
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ook de ove rheid (ove rheden ). De subsidi es voor ope nbaar vervoer en de "sub sidies" voor de autogebru iker (wa nt zo
werkt het nu in de praktijk, door de
huidi ge me rkwaard ige , niet-marktconfo nn e , institutionele voorwaarde n, die

z

ee n grote ma rk tvervuil ende uitwerking

w

he bbe n) z ullen
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Vervoer per auto e n per trein za l - ge -
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mete n naar variabe le kosten - daardoo r
rigens gepaa rd gaan met een verlagi ng
va n de vaste kosten ) Maar a ls de operatie lukt is he t doe l in zic h t: zowe l ee n
evenw ic hti g mobiliteitsbeleid a ls ook

in
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ook treinkaartjes zull en - met nam e
in de sp itsuren - duurder worde n,
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de subsidi e op

treinkaartjes zal

verva ll en, die op stads- e n streekve rvoe r za l evenee ns vermi nde rd wo rden
de be lastinge n kunnen o mlaa g

moete n ve rdw ijn e n .
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Van Cenni p reagee rt o p m i'j n betoog
op ee n Wl·J·ze die we in ons land dikwijls

de Nederlandse po l i tiek
he b ik de eva nge li sch e in -

sp ira ti e va n het CDA ter discussie ge-

ste ld e n in dit verba nd gesproke n va n
ee n politieke myth e. De directeu r va n
het Wetensc h appe lijk In stituut voo r het

In de praktijk za l he t e rop nee rkom e n,
dat een aantal autorijders voo r woo nwerkve rkee r e n voor vervoe r op lange
afstanden op de trein ove rstapt. Dat
gaat natuurlijk ge le id e lijk, naarmate de
trein voo rzie nin gen uitgebreid wo rden .
Maa r buite n de sp itsuren is er nu a l vo l-

CDA, ).).A .M. va n Cenn ip , voe lt z ic h

Centrum

Nederland.

mee ma ken · Me n gaat ni et in op het betoog e n de daarin gepo nee rd e arg umen ten , lll a ar men verkl aart gekwe tst
.. e n daarmee is de kou s a f e n o ntte ZIJn
WIJ.. k t 1l1 e n ee n discussie di e men vaak
li ever uit de weg gaat.

daard oor ge kwe tst zoa ls blijkt uit z ijn
co mm e ntaa r
in
C hri ste nde mocrat ische

Ideologische consensus
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Er is mijn s inz ie ns gee n

zo u daarmee de ve le dui-

e nkele re de n gekwetst te
Wat ik over h et

ze nd e n CDA- lede n groot

zij n.

o nrec ht d oen die va n me-

C D A gezegd e n geschre-

distributieland' zal er wè l bij va re n,

nin g

ve n heb , is een uitvloeisel

want file s en ook parkee rprob lemen
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afsc haffing va n de sub sidi es voor de
trein komen binnen bereik. 'Nede rland

zu ll en geleide lijk tot het verlede n gaa n
be horen. Ook de natuur za l meer tot
haar rec ht komen , als mensen meer be-

doe nd e treincapaciteit beschikbaar om
extra reizi gers op te va nge n.
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sc hepp in g , als mensen we l van de

we reld. H et is uiteraard

voortbre ngse len van de natuur gebruik

a ll erminst mijn bedoe lin g

make n maar niet het vruc h tdrage nd
vermoge n aantasten.

geweest Va n Ce nnip te kwetsen met

th ese va n de o nti deo lo g i-
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e n de Nederlandse politiek, eerst in de
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greerd gcraakt in die samcnlcving en

maar in de tocbing van het bclcid aan

cultuur en vertegenwoordigen zij nog

het Evangelie. welke immers volgem ·

slechts een bepaalde politiekc vanant

het Program van Uitgangspunten hct

van de burgcrlijk-liberale ideologie en

kenmcrk van zijn politicke ovcrtuiging

beschavingstraditie die, zoals CDA-ide-

is. /'v1aar wat is de reele praktischc here-

oloog E.M.H. Hirsch Ballin in dit blad I

ken is van die toetsingc A Is daarop in de

volmondig erkend hedt. ook aan ons

praktijk cen berocp wordt gedaan, zo-

<;taatsbestel ten grondslag ligt

als

In de westerse democratic is een hrede

kernwapcndebat,

hijvoorbccld geschieddc in
wordt

dat,

hct
zoals

idcologischc comensm gegrocid rond

Lubhers deed op her CDA-congrcs

die hcschavingstraditie, die we plcgcn

cind-197'!. van de hand gcwezen als

samcn te vatlcn in de idee van de

een vcrwerrclijke uiting van moralismc.

grond- ol menscnrechtcn en de hegin-

Voormalige AR-politici hehben

selen van de dcmocratischc recht"taat

spijt verklaard dat her appel op her

en socialc markteconomie en d1c we in

Evangelic in de CDA-fractic geen el-

het Oost-Westconllict vcrdedigd hcb-

lcct sorteert. Bcslissend is daar wclk ef-

hcn a]., wcstcr<>e waarden.
De kernbcgrippen van her
CDA liggen in hct verlcngdc van die consensus
en kunnen

mocilijk als

specihek-chnstclijke

be-

gin'>elen worden aangcmerkt zoals al eerdcr in dit

met

fect een bcpaald <;tandpunt

Velen die carriere

heeft op de positie van hct
kabinct en hoc dar ovcr-

willen maken,

komt bij de kiczcrs. Voor

maken voor de

ccn partij die permanent
deelncemt aan regcring'>-

grondslag een

macht, is dat een bcgrijpc-

beleefde buiging.

blad is betoogd2 De in-

lijke opstelling
Nict voor niet<, noemde].

vulling van die begrippcn sluit nauw

de Ruiter loen hij voor hct CDA mini<,-

aan op de liberale bcschavingstraditic

ter van )u,titic was, de verbinding van

zoal<>

bli)kt

Wetenschappelijk

uit

het

rccentc

het Evangelic met de politick cen bijna

lnstituut-rapport

ondragelijkc last. 1 Evangelic en politiek

"Wij ziJn het volk" Hct christcn-demo-

staan immcrs haaks op clkaar

cratisch grondbeginscl van publieke gc-

Evangelic appellecrt op zclfverlooche-

Hct

rcchtighcid wordt daarin bijvoorhecld

ning,

gc'interpretecrd als ccn keuzc voor de

waarachtigheid en staat kritisch regen-

ncdcrighcid,

orrcchtheid

en

principcs van de dcmocratische rcchts-

over

staat en de menscnrechtcn. De chris-

schijn

tcn-democratischc
idee
van
de
verantwoordelijke samcnleving is een

juist tot het tcgendeel: voortdurend

wereldsc

macht

en

uiterlijkc

Het politieke ambacht noopt

denken in machtsterrncn en dus tot

nieuwe uitwerking van de ciuil socicty-

flcxibel, opportuun reagercn op de wis-

col1ccfliic van de libcrale bcschavingstra-

sclendc

ditie. In juistgcnoemd rapport wordt

machtsspel en cultivering van uitcrlijke

daar dan ook expliciet naar verwczen.

schijn (image hwltli~~_q ). Vandaar ook hct

kanscn

van

het

politiekc

flcxibele en vaak dubbelzinnige karak-

Evangelie en politiek

ter van het politieke taalgebruik.

Nu kan men tegenwcrpen dat de idcn-

Er is een sterke nciging hct machtsmo-

titcit van hct CDA niet zozcer gezocht

tief als politiekc drijfkracht achtcr een

moct worden in die kernbcgrippen,

rookgordijn van idcologische en JUridi-
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c,chc normcn en waardcn tc verhullcn,

Volkspartij van november 1')9:2, dena-
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zckcr in ccn land ale, hct onzc met zijn

werking van eeuwen v<1n mic,bruik van

I

v,1noud' c,tcrke nwralic,li'>chc oricntatic

de hand tus-,en gclool en politiek. De

Cchcel in de gee'>t hiervan karakteri-

herinncring daaraan was zo sterk dat

c,eerde C:Di\-ideoloog Hir'>ch Ballin po-

gcen mecrderhcid te vinden was voor

litick ale, het in praktijk hrcngen van

ecn principiclc c,tclliqgnamc, die mcer

morclc

principec,:1

AI, ideoloog brengt

in de l1jn lag van het CDA. 5

hi1 hicrmec een normatieve opvatting
naar vorcn, nlaar in de uitoclcntng van

z

Onmogelijke opgave

hct politieke amhacht '>pelcn ook heel

Volgens Van Ccnnip hcdt hct CD/\ nu

andere lactoren cen grotc rol, zoa\c, hiJ

gekozen voor ccn cenduidig tc intcr-

c

ale, praktizerend politicu'> mocilijk zal

prcteren grondslag die op herkcnhare

m

kunnc11 ontkcnnen.

wi[ze vertaald dient te worden in poli-

1\kn heelt miJ tijden'> mijn politick ac.-

tiekc keuzec,, mel name in cen tot die

ttcve [ai"Cn in de KVI' hcrha<lldelijk ver-

grond,\ag hcrlcidhaar vcrkiczing<,pro-

wctcn dat ik te ideali'>lic,ch wa'> en

gramma, en in ecn politickc praxic, van

gcvocl had voor de

perc,onen, die aanc,prcekhaar zijn op die

politick, dat wil zcggcn voor hct poli-

grondc,lag. Dit i'>, hoc gocd ook hc-

llckc macht<,<,pcl, dat heel wat andere, i'>

doeld, ecn onmogelijke opgavc. Die

dan monic ickalen en morelc prrncipec,

gromhlag is voor vclcrlcl uitleg vathaar

111 prakt11k hrengen, zo were! llliJ te ver-

zoalc, de gesch1edenis van de chl·ic,tcn-

daardoor

\VCtnig

hch ik

democrallc c,inch de vorrge eeuw ook

volkdig vcrwcrkt in n1ijn opvatttng van

ovcrvloedig illustrecrt. Hct machtsmo-

polttick lk ga nrct zovcr til'-> zogcna;:un-

tid '>peelt daarhij, gcgeven de aard van

de pol1t1eke rca\ic,ten in de politieke

de pol1tiek, een niet te ondersch<lttcn

wetenc,chappcn om het helc pol1t1cke

rol. Hct CDA moet om z1ch als 1pcr-

hcdrid te herlcidcn tot het machtc,mo-

nlancntc ,I rcgcring-.partJj tc handhavcn,

llcl

voortdurencl vaak omstrcden en prohlc-

'-.laJn gcgcvcn.

I )ic

vcrn1aning

l'olltlck I' de IT'>ultanlc van ecn

\\·j..,...,clwcrking tu..,...,cn n1orclc prinupc-;

mati'>che compromi"cn sluitcn en wic,-

en hct machtc,moticl

waarhq cr we!

selcnde accenten lcggcn in zip1 hclcid.

voortdu1·l'11d ccn tcndem aanwezig 1'>

Fen eenduidige interpretalic van zijn

die prlllCIJX'' d1cn'>thaar tc maken aan

grond-;\ag

i-. hicrn1cc onvercnighaar.

hct machtc,nwtiel
lk zou ccn groot voor...,tondcr zijn van

ldeologen versus pragmatici

cvangcll'ch gc'lmpircerdc pol1t1ck, ale,

Van Ccnnip zict in zip1 stellingname

zo'n polit1ek opcrationecl tc 1nakcn ic,

vollcdig

\bar <.bt

de atgclopcn twtnttg ccu-

c,pann1ng over hct hootcl tus-

\\'l'll n1n1mcr gclukt I )It 1' ce11 utop1c

c,cn rcligic;idcologie c11 hct

1...,

Ll1t de gcc,chicdcnl' hlqkt hoczccr de

de

pcrmancnte

Politieke ideologen

pol1ticke mac.ht<,<,pel. In aile

en idealisten spelen
in de politieke

B1Jiwl ol hct lvangcl1c 111 de prakt11k

grotc -.tron1111gcn en parti)Cil

gchantccrd ic, ale, in'>l1·umc1ll tcr rccht-

rec,u\tcert

vJ.ardtging van zccr uitccnlopcndc en

<.Tn

tcgcnc,lrtJdigc c,tandpuntcn en helall-

waarin politieke idcologen

gc·n. Van C.cn111p zict zcll 1n hcl cotn-

en idea\ic,ten c,taan tegenover

die spanning

1n

zckcrc vkugclvorn1ing

praktijk slechts een
secundaire rol.

pron11"- dat ten grond..,\Jg ltgt aan hct

pragmat1c,che in het politic-

hcgtn..,clprogrJ!lllllJ van de Luropc...,c

kc macht<,<,pel verwikkeldc en naar po-

I llV II"'

litiek <,ucces '>lrevende politici, die hun

haaldelijk met nadruk op gewezen. 7

gcdrag met het oog daarop bij voorkeur

1\!laar ten<,]otte i'> het CDA om pragma-

afstemmen op de pragmatische regels

tische redenen hiermec toch akkoord

van politieke strategic en tactiek en de

gegaan

interpretatie van hun ideologie daarmec

wens in C:DA-ogen allang als ecn con-

u

zoveel mogelijk in overeenstcmming

servatievc partij en daar werkt men al

c

proberen tc brengen. l.aatstgenoemde

jarenlang nauw mee samen in Europees

richting geeft in de praktijk in de regel

verhand. Fen prominent CDA-er als

:::;;:
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z
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De Duit<,e CDU geldt trou-

de toon aan. Hoe onmishaar politieke

Cualtherie van Weezcl gaat zells zover

ideologen en idcalisten als Van Cennip

de christen-democratie op een lipl te

en zijn medestanders ook zijn om het

plaatsen met de Britse C:on<,ervatieven

politieke Ieven boven de pure machts-

en hcdt daar gcen enkelc moeite mec.8

strijd uit te tillen, in de politieke prak-

In de literatuur en de publieke opinic

tijk spelen zij <,]echts een secundaire

pleegt men de christen-democratic ove-

rol. Zij vervullen daarin voornamelijk

rigens in het politieke centrum te plaat-

een kriti'>che functie 6

sen. De Europese Volkspartij heeft hij

Als het CDA nog steeds vasthoudt aan

haar hmdering ook principieel gekozen

ecn exclusief christelijkc inspiratic, dan

voor die pmitie.'J Het CDA wi)st die

doet het dit voornamelijk om prakti-

positie echter kcer op kcer nadrukkelijk

sche redcnen, zo heb ik gesteld. lk n-

af. CDA-premier Lubbers zegt die posi-

ken dat dit te ongenuanceerd is. Dit

tie zelf, te verafschuwenl 0

geldt niet voor de ideologische/idealis-

Dit illustrecrt opnieuw dat de christcn-

tische vleugel van het CD A, maar voor-

democratische identiteit problcmati'>cher

al voor CDA-politici en bestuurders.

is dan Van Cennip in zijn rcchtlijnig

Als permanente regeringspartij is het

idealisme veronderstelt.
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het

carriere wil maken vindt in die partij
uitslekende

ontplooi ingsmogel ijkhe-

den. Voor de grondslag zullen velcn
mel het oog daarop gaarnc een belecf-
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li tiek succes streve nde politic i, di e hun
gedrag met het oog daarop bij voorkeur

Maar ten slotte is het C DA om pra gma-

afstem men op de pra gmati sc he rege ls

tische re dene n hi erm ee toch ak koord

va n politieke stra teg ie en tact iek e n de

gegaan . De D ui tse CD U ge ld t tro u-

inte rpre tati e van hun ideo logie daa rm ee

we ns in CDA-ogen allang a ls ee n con-

zovee l moge lijk in overeenstemming

se rvati eve partij e n daar we rk t men al

proberen te bren gen. Laatstge noem d e

jaren lang nau w mee sa me n in Europees

richtin g geeft in de praktijk in de rege l

ve rband. Ee n pro min e nt CDA-er als
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haa ldelijk me t nadruk op geweze n 7
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d e toon aan. H oe onm isba ar po li tieke

Gua lthérie va n Weeze i gaa t ze lfs zover
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ide o logen e n idealiste n als Van Ge nnip

de c hri ste n-democratie op éé n lijn te
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e n z ij n medesta nders ook zijn om h et

plaatsen met de Britse Co nse rvatieve n

politieke leve n bove n de pure ma c h ts-
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e n heeft daar gee n e nke le moeite mee.8

strijd uit te ti ll en , in de po litiek e prak-

In d e litera tuur en de pub lieke op in ie

tijk spe le n z ij slec hts een secund a ire

p leegt men de c hri ste n-democrati e ove -

ro l. Z ij ve rvullen daarin voo rnam e lij k

rige ns in het po liti eke ce ntrum te plaat-

ee n krit isc he functie .6

se n. De Europese Vo lk spa rtij h eeft b ij

Als h et CDA nog stee ds vastho ud t aan
ee n exc lus ief christe lijke inspi rati e , dan

haar fund erin g ook princ ipiee l gekoze n
voo r di e pos itie.9 Het CDA w ij st di e

doe t he t dit voornamelijk o m prakt i-

posi tie echter keer op keer nadrukke lij k

I

sc he redenen , zo heb ik geste ld . Ik er-

af. CDA-prem ier Lubbers zegt die pos i-

u

ke n dat dit te ongenuancee rd is. D it

t ie ze lfs te ve rafsc hu we n. ! 0

ge ldt ni e t voo r de id eo logisc he/idea lis-

Dit illustreert opnieuw dat de c hri sten-

tisch e vleuge l va n het CDA, maar voor-

democrati sche identi te it problematischer

al voo r CDA- pol itici e n bes tuurde rs.

is dan Van Ge nni p in z ijn rec htlijni g

Als permanente regerin gs partij is he t

idea lisme veronderstelt.

__,.

partij gewo rden. H et trekt vee l po li tiek
Wi e in politiek of bestuurlijk o pzi c ht
carrière w il maken vindt in di e part ij
uitsteke nde

Prof. Dr. S W Couwenberg ( 1926) is eweritushoogleraar staats- en bestuursrecht aan de
Eraswusuniversiteit en f1oojdredacteur van het
tijdschrift Civis Mu~rdi

o ntpl ooi in gs moge lijkh e-

den. Voor de gro nd slag zull e n ve le n
me t het oog daarop gaarne ee n be leefd e bui g in g maken.

Noten
cratische Ve rkenningen , 5, 1991 .

Dat politi e k pragmati sme in all erlei
kwesties uite indelijk de doorslag geeft,
is

onlangs

op ni euw

gebl eke n

op

Europees ni veau . Het CDA heeft z ic h
krac h tig verzet tege n opneming va n
co nse rvatieve partijen in de c hri ste n democratisc he fract ie va n het Europese
Parle me nt omdat de c hri sten -democra tisc he identite it daardoor zo u worde n
aa nge tast. Ook in dit blad is da ar her-

n

standpunt kunn e n ve re ni ge n me t zijn

I

7. Zie o.a. Th. Brink el, De christen- democratie in

West-Europa , CD U , januari
1990 ,
H oogerwerf en A. Koppejan , H eeft

H.
de

Europese christe n-democratie nog toekomst?,

CDV,
mei
1990;
A.
Oost lander,
Christendemocratische ve rsies conservatieve
politiek, CDV, september 1990.
Z ie het interview met hem in NRCH ande lsblad, 27 juni 1992 (Zate rd agsbijvoeg-

•

sel , p. 7).
9. Z ie R. Papi ni, Für eine Doktrin der EV P,
Ch ri stlich
Demokratisches
Panorama ,
April/September 1978. In dezelfde zin ook KJ
H ahn
in
het
KVP-tijdschrift
Politiek
Perspectief, juli -aug. 1974.

IO.Ruud Lub bers , Samen op weg, 199 l , PP- 144 ·
146 .

Naschrift Jos van Gennip

c hri ste lijke inspiratie. Dat is niet all es,
maar he t is wel ee n indi catie dat het om
meer gaat.

2. Zie b.v.

P.J. Boukema ,

Christendemocratische

D e terugtredende staat,
Verkenningen ,

7/ 8,

1985.
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Dat mee rd ere is de herkenbare po li tieke keuze di e uitst ijgt boven de pu re eige n be langenbehartigin g. Dat meerdere

0

ma e n da ge lijks politiek h ande le n. Het

m

C DA hee ft ee n profiel nee rgeze t, dat

~

moet uitstij ge n bove n de pure b elange nb eh arti g in g van de ac h terban. H et

n

Dat mee rdere is voo ral de te lk;ns h er-

;;o

kenbare in zet va n mense n , di e mac h t

)>

e n in vloed w ill en gebruiken ni et te n ei-

-l

va n de hinde rni s, di e een ove rtui gde

oe n b ate m aar o mdat juist democrat i-

chr iste n -de moc raat z ic hzelf op legt. Een

;ch e po l: tiek een uniek midd e l is o m

hinde rni s d ie all es te make n heeft me t

ge rec hti ghe id e n hum anitei t te ve rwe r-

de vraag di e ke e r op kee r geste ld moe t

kelijke n e n mi ss tanden te co rr ige re n .

wo rde n : wat be paa lt d e moti eve n èn de
rich t in g va n po li tiek hand elen?

Is deze o pvattin g niet va n deze were ld?

Maa r d aarmee is di e hindernis een ont-

sta nte ve rl eid in g va n erosie, van h et

kenni ng van de ste llin g, dat machtsstre-

ve rgeten waarvoor het appèl ook wee r

ven h et b epa le nd e kenmerk va n dat

bedoe ld was. De inspirere nde auteur

hande len zo u z ij n. De zelfgekozen

va n "De Strij d tussen Progress ivite it e n

grondslag va n het C D A is ann o 1993

Co nservat isme" heeft d at persoonlijk

b epaa ld ni et zonde r me er bevorde rlijk

erva re n. H et is jammer dat d ie zij n oor-

voor zo' n mac h tsstreve n.

dee l ove r de c hr isten-de mocrat ie kenne lij k in doors laggeve nd e mate bepaa ld

Wie in ee n sterk seculariserende samen-

heeft.

leving durft te blij ve n kieze n voor ee n
exp li c iet c hri ste lijke gro ndslag laat be-

Juist in dat boek b eschrijft Couwe nberg
die andere momenten , waar in d e co nstateri ng va n soc ial e mi ssta nden , ac h-

stand doet van een bijbel se recht vaardigi ng van

voe le n tot ee n Jo utere bestuurderspartij ,

terste llin g werd afgezet tegen wat de

een volstrekt wi llekeurig bijbel gebruik.
4. E.M.H. Hi rsch Balli n, Wil librord als voo rbeeld,

li gge n. Hij of zij be perkt ook impli c iet

bedoe lin g va n de Schepper met de we -

d e in stroom va n effec ti eve medewer-

re ld zou z ijn , laat hij z ien hoe mensen

Christendemocratische Verkenningen , 8, 1990.

kers, di e zich ni et door die g ro ndslag

in d ie tege nste llin g de inspirat ie vo n-

voe le n aa ngetrokke n .
Mee r nog: kee r op kee r word t het CDA

de n e n de mo ed o m tot pol iti eke actie

door buite nstaa nd ers het leve n moeilijk

b ee ld na de e ncycliek Rerum Novarum

van

Cennip, Huis

ten

halve

in

Griekenland , C hri ste ndemocrat ische Verken-

ningen , 12 , 1992.
6. Zie voor de hier kort gesignaleerde problematiek die ook van bela ng is voo r de sraatsrechtbe-
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0

sluit ook zo ee n kie zerspotent iee l uit .

tentieel , dat z ich aangetrokken zo u

5. ).).A.M.

z

Uitga ngs punte n , verk iez in gs pro gra m-

zijn oratie Recht en welzijn , 1976 waarin hij afhet recht va nwege het permanente gevaar van

m

is de ee nh e id tussen Program van

wust ee n ged ee lte va n het kiezerspo-

3. Zie A.R.-Staatkunde, februari 1980. Zie ook

Vl

Dr.
va n
besc h ouwi nge n
De
Couwe nbe rg z ijn juist ee n voorbeeld

1. E.tvi.H . H irsch Bali in , Politieke beslu itvorming
en veranderende religiositeit, Christendemo-

CDA en Europese Volkspartij

ove rbodi ge _ vraa g hoe we dit o f dat

14 .

In derdaad: ze staat b loo t aan de con-

CDA in sterke mate ee n bestuurd ers e n bestuurlijk ta lent aa n. En terecht.

oefe ning mijn Gezag en vrijheid , 199 1, pp. 11 -

gem aakt met d e - bij machtss treve n
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te kome n . In d e vo ri ge eeuw, bij voor-

m

en

f-

hct Christelijk-Sociaal

Congres

Het bock verdiende nicuwe hoofdstuk-

<(

ken, bijvoorbeeld over het midden van

u

vcrnicuwing en in de oprocp van de

de jaren zestig tocn in de Vaticaanse

0

Wereldraad van Kcrken voor de prornotie van cen verantwoordelijke sarncnleving

UJ

0

ccn

beslissende

nieuwc

irnpuls gegevcn werd voor christelijkc
socialc actie en christelijke politick.
Tegenover de verleiding van de crosic

z
UJ

fV1

staan ook die zeer recente ervaringen
van telkens nicuwe groepen, denk aan
jongcren, denk aan de vrouwcn, die in
het CDA een appcl vinden voor rnachtcn bclangcnovcrstijgende politicke inzet.

I

Dat tc ontkcnncn, is kortzichtig en het

u

doet juist onrecht aan die velcn. die
daarom hczig zijn in en rand het CDA.
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