
W
aar ging hct ook weer 

omc De antithese, de 

socialc quaestic en de 

emancipatie lagen ten 

grondslag aan de christen~dcmocratie 

e11 ziJ zullen ~ dat wa<, de strckking van 

de pcriscoop in her maartnummer van 

Christen I )enwcratische Verkenningen 

telkens ornieuw geduid en geactuali~ 

sccrd dienen tc worden. Wat zijn de 

kamen en de hedrcigingen van onze 

cultuur, na I'JH97 Wic zijn de nieuwc 

arn1cn in onzc ~tlnlcnleving, en wie of 

wat komt ccht in de vcrdrukking~ Wat 

zijn de bclangen van dcgcnen, die ons 

nu ~ of tenminste tot voor kort ~ trouw 

z1jn? 

Ln het twccdc kernpunt uit die Peris~ 

coop wa<,, dat diezelfdc vragcn in we~ 

zen veel brcder gesteld dicnen te 

worden dan vanwcgc de politick. 

Kcrken, de christelijk~<,<JCialc hewe~ 

ging, gc'ln-.;titutionali~ccrd in organi"ia

tics ol in rdlecticccntra, chri'.telijke 

qudiecentra, allen, die zich bekomme~ 

rcn om de contimt't'teit van de christelij~ 

ke hoodschap of om de bedreigingcn 

van onze cultuur staan voor soortgclij~ 

ke vragen We staan er nict aileen voor! 

Maar al'> dat zo is, dan heeft dat ook 

con"icqucntJcs voor nicuwe sanlcn\ver

king-,vornlcn en contactcn. 

Het Europese politieke 
netwerk 
In vriJwel aile Ianden van de Europese 

Unie staat de christcn~democratie, of 

staan christcn~democratcn voor de 
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dubbele vraag, of bun bcweging in de 

doorslaandc <,ecularisering nog toe~ 

komst heeft en voor de belangrijkere 

vraag wat een vernicuwend politick 

antwoord moct zijn op de rmt~Koudc 

Oorlogsamcnlcving, zoals die zich cui~ 

tureel, maat'>charpelijk, economisch 

aan het aftekcnen is. 

Dezerzijds is in de afgeloren vijf jarcn 

kecr op kccr gerleit voor een Europees 

antwoord van de christen~democratie 

niet aileen ten aanzien van de Europesc 

ccn\vording, n1atn juist ten uanzien van 

de fundamcntcle vragcn van de toe~ 

komst van de Eurorese cultuur Aan de 

cne kant wordt cr vanuit hct CDA en 

een aantal andere 'echte' christen~dc~ 

mocratische rartijen in Europa gestre~ 

den tegcn de verwatcring van die 

christen~democratie door allcrhande 

samenwerkingsvormen met niet chris~ 

ten~democratische, vooral conscrvatie~ 

ve, bewegingen. Aan de andere kant is 

dezerzijds steeds geplcit en actie ge~ 

voerd voor jui5t vcrdieping van die 

Europesc christen~democratie De sa~ 

mcnwerking tusscn de Furopesc chris~ 

ten~dcmocratische bewegingcn client 

uitgctild te worden bovcn de vraag 

naar de institutionelc vormgeving van 

Europa De kracht en de opdracht van 

de Furopesc christen~dcmocratie gaat 

vcel verder. Zeker: er is de clkaar bin~ 

*De />mscoo{l Htel de !tiel '\:Vij stc11111 er nicl 

aileen uoor' (1) slo11d in het Hlililt'II1!1HJ111er 

van Clnistm Dcmocratischc Verknmingcn 
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dende opgave om voort te bouwen aan 

de onomkeerbaarhe id va n de overw in 

n ing op het nationali sme, o m 'de eeuw 

te winnen', juist nu . 

Maar er zijn twee ande re dimens ies , die 

met kracht moeten worden in gekleurd. 

Daar is op de eerste plaats de noodzaak 

van eensgezindheid over de inrichtin g 

van het Europese huis. Zware woo rde n: 

maar hoe geve n wij vlak voor de eeuw

wisse ling in ho ud aan het ideaa l o m een 

naar o nze waarde n herkenbare Euro

pese samen leving e n cultuur in stand te 

ho uden. Hoe ve rta le n we dat o p Euro 

pees n iveau: in een med ia -bele id, terza

ke de bio- ethiek, de zo ndagsrust, of het 

omgaan met de Schepping, de integri

te it va n de sa men levin g tegenover 

markt, overhe id e n ind ividu , de spec i

fieke overlevingsagenda's va n het Euro 

pese platteland èn de Europese stad . 

Hi ervoor is een Europese aanpak no

dig, va nwege de effect ivite it ofwel als 

aa nvulling e n correc ti e soms op de do

minanti e va n de econom ische ee nh e id . 

En dat betekent de noodzaak en op 

sommige punten de urge ntie va n ee n 

gezamen lijk Europese benadering van 

de c hri sten-de mocrat ie. Dat be teke nt 

geza me nlijke analyse , toetsi ng en pro

grammering. 

Die andere dimensie is de benutting e n 

invulling va n het subs idiariteitsprinc i

pe : ni e t a ll es moet of mag o p Europees 

niveau gerege ld worden . Maar dat wil 

ni et zeggen , dat de christen-democrati

sche ana lyses e n antwoorden o p speci

fi ek natio nale of regional e probleme n 

in iso lement geformul eerd moeten wor

de n. Er z ijn zoveel zaken , waa r w ij ni e t 

alleen van elkaa r kunnen le ren b ij de 

aanpak van nat io nal e proble men , maar 

waar ee n zekere para lle lli te it e n afste m

ming een duide lijke meerwaarde hee ft . 

Op ve rschill ende plaatsen b inne n de 

Europese chri ste n-democratie worden 

deze vrage n aa n de orde geste ld , dik

w ij ls met grote deskundi g he id e n ook 

open he id . En verde r wordt op het ni

veau va n de Europese Vo lkspartij 

(EVP), de Europese chri ste n-democrat i

sche part ij , gewerkt aan die ve rdiepi ng. 

H et eigen Nede rl andse Wete nsc hap

pe lijk Instituut voo r het CDA (WI ) 

geeft daaraan voorra ng. Er is ee n actie

ve medewerking geweest aan de form u

le ring van een Euro pees beginsel

programma; e r is - met succes - zwaar 

aa ngedronge n op erkenning va n de 

fun c ti e va n de Europese politi eke partij

e n in het Verdrag van Maastrich t; e r 

zijn ve le ideeën e n suggest ies gedaa n 

voor verste rkin g e n ze i fs in stitut io nal i

sering va n de samenwerkin g tusse n de 

wetenschappe lij ke in st ituten va n de 

christen-de mocrat ische partij e n; e n in 

het eige n progra mma nem e n inhoude

lijke Europese studies een prominente 

plaats in. De nk aa n het rapport over 

Europa e n de maa tschappelijke o rgan i

sa ties, en aa n de binnenkort te verschij 

ne n studies over de Europese dime nsie 

va n 'Genetics at tl1e begiiHJing of hwJJaJ-J life ', 

over de o pbouw va n de 'civil society' e n , 

ja zeker, over de ro l va n de politiek ten 

aa nzie n va n de Euro pese cul tuur. H et 

z iet e r bove ndi e n naar uit, dat dit jaar 

nog een g root rapport gereed za l ko

men over ee n Europese christen -demo

c rati sch e staats leer! 

En toch kan va n een echte verdi epings

strategie op het niveau van de Europese 

chri sten-de mocrate n nog niet gesp ro 

ken wo rde n. H et betreffende art ike l in 

het Verdrag va n Maas trich t is tot o p 

hede n ee n dode letter geb leve n. All e 

aa nzette n e n conferenties ro nd ee n in

st itutio nele samenwerk in g va n de we 

te nschappe lij ke in stitute n (e n he t 

vo rmingswerk) z ijn tot op hede n nog 

ni et ve rtaald in arrangeme nten , afspra

ke n e n age nda's, het ideaa l va n ee n 
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Europese Polit ieke Academie bij de 

Europese Vo lkspa rtij I ijkt nog veraf, en 

ze lfs geza me nlijke proj ec te n tussen 

twee of mee r in stituten z ijn e r nauwe

lijks gewees t. 

H et gaat ni et o m gebrek aa n goede wil. 

De agenda's zij n overbe last door de da

ge lijkse proble me n. Dat overschreewt 

de age nda va n de toekomst. 

Maa r e r zijn te nminste dri e uiterst 

zwaarwegende redene n, waarom haast 

gebode n is me t ee n Europese ve rdie

pingsstrategie va n de ch ri sten-demo

cra ti e: 

vo rm krij ge n, zoa ls we vier, v ijf jaar ge

lede n di e kostbare tijd in de EVP kon

den benutten voor de formul e rin g va n 

het Program va n Uitga ngspunte n e n 

voor andere pla nne n. Zeker is ook, dat 

in de loop van de kome nde maanden er 

e in de lijk een doorbraak d ient te ko me n 

b ij de nu al weer ee n aa ntal jare n sle

pe nde terre in erke nnin g van de ro l va n 

Europese pol it ieke bewegin gen. H et 

zou van groot belang zij n, als tenm inste 

op korte te rm ijn formul es konde n wor

den o ntw ikke ld , waa rdoor het wete n-

schappe li jk e n vormings

- de gezame nlijke beant

woording van de zo uitda

gende, maar ook zo inge

wikkelde vraag, wa t o nze 

analyse is va n de huidi ge 

Europese same nl evi ngspro

blematiek, hoe wij die 

toetsen aan onze ideale n 

van een menswaard ige sa-

Van een echte 
werk van de Europese 

polit ieke bewegingen ko n 

worden erkend. Dat zou verdiepingsstrategie 

op het niveau van 

de Europese 

christen-democratie 

ook een substanti ë le bij 

drage kun ne n leveren o m 

het Europa weer dich ter 

b ij de burge rs te p laa tse n. 

kan nog niet Voor he t CDA, e n met 

name voor het Wl , bete 

kent dit een nie uwe inzet, 

me nl eving, e n hoe w ij pro-
gesproken worden . 

gramma 's van bijsturing 

kunnen formuleren ; 

- de direc te ve rantwoordelijkheid van 

het moeten nemen va n een aa n ta l toe-

komstgerichte besli ssingen , op Euro 

pees niveau, Raad e n Parle me nt; 

- e n voora l het enorme potentieel, 

waarove r in de Europese lande n de 

chri sten-democrat ie kan beschikken , 

spirituee l, in te ll ec tueel , bestuurlijk en 

qua spec ifi eke vakke nni s. Een te mobi

li se ren potentiee l. 

Er scheiden o ns nog dri e ja re n voor de 

vo lgende ve rki ezin ge n va n het 

Europees Parlement , nog twee jaren 

voor all e aa ndacht weer opgeë ist gaa t 

worden voor campagnevoering, de for

mulering va n verkiez in gsprog ramma's 

en ande re age nda 's. Aandacht voor de 

verdiepingsstrategie , en de inhoudelijke 

samenwerking, moet in deze twee jaren 
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same n met anderen, om te 

trachten op ni euw vaart te krij gen in de 

institut io nele sa me nwerkin gsvo rmen 

va n de studie-, reflectie-, pla nnings-en 

vorm in gsce ntra va n de leden va n de 

EVP. 

Daarbij hoo rt ook een ana lyse, waarom 

slech ts gedeeltes va n die 'verdi epi ngs

strategie' in de afge lope n jare n va n de 

gro nd z ijn gekome n . Wellicht hang t 

d it ook sam e n met de volstrekte onge

lijksoortigheid in gewich t e n soms ook 

in belang va n he t wete nschappe li jk en 

vormingswerk binnen de di verse leden 

va n de Eu ropese Vo lkspartij. Ee n sa

menwerking op voe t van ge li jkhe id 

tusse n bijvoorbeeld een Konrad

Adenauer-St iftu ng met ve le ho nderden 

medewerkers (waa rvan 69 all een al 

voor research e n be le idsadv iserin g) e n 

ee n in st ituut va n bijvoorbee ld de 
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luropeq· l'olitickc Academic htJ de 

luropc<;c Volbpartij lijkt nog vera I. en 

zeit, gczamenlijke projectcn tu<;<;en 

twcc ol meer in<;titutcn zijn er nauwe

liJk' gewcc<;t 

Het gaat nict orn gebrek aan gocde wil. 

De agenda'<; zijn ovcrhclast door de da

gelijk<;e problernen Dat overschrcewt 

de agenda van de toekorn5t. 

Maar er zijn tcnminstc drie uiterst 

zwaarwegende rcdenen, waarom haa<;t 

gehoden i<; rnet een luropese vcrdie

ping"trategie van de christen-derno

cratie: 

vorn1 krijgen, zoals vve vier, vijt jaar ge

l eden die kosthare tijd in de EVP kon

den bcnutten voor de tormulcring van 

het Program van Uitgangspuntcn en 

voor andere plannen. Zeker i<; ook, dat 

in de loop van de komende maanden er 

eindelijk een doorhraak client te komen 

bij de nu al weer cen aantal jaren sle

pende terrein erkenning van de rol van 

Europese politiekc bewegingen. Het 

zou van groot belang zijn, als tenminste 

op korte terrnijn tormule., konden wor

den ontwikkeld, waardoor het wcten-

schappelijk en vorrning'>

- de gezarnenlijke beant

woording van de zo uitda

gcnde, n1aar ook zo inge

wikkelde vraag, wat onzc 

analyse i'> van de huidige 

Europe<;e <,amenlevingspro

hlcrnatiek. hoe wij die 

toetsen aan onzc idealen 

van een rncn-;waardigc -;a

rnenleving, en hoe wij pro

granlnld's van hijsturing 

kunnen tormuleren, 

Van een echte 
werk van de Europese 

politieke bewegingen kon 

worden erkend. Dat zou verdiepingsstrategie 

op het niveau van 
ook een suhstanticlc hij

drage kunnen leveren om 

het Europa weer dichter 

hij de burger'> te plaatsen 

de Europese 

christen-democratie 

kan nog niet Voor het C:DA. en rnet 

name voor het WI, hete

kent dit cen nieuwc inzet, 
gesproken worden. 

de directe verantwoordelijkheid van 

het moetcn nemen van een aantal toe

kom<;tgerichte he5li5singen, op Euro

pee<, niveau. Raad en Parlcrnent; 

en vooral het enorme potentiecl. 

waarover tn de Europe-;e Ianden de 

chri5ten-democratie kan heschikken, 

'>piritueel, intcllectueel, bestuurlijk en 

qua <;pecitickc vakkenni<>. [en te mohi

li<>cren potentieel. 

Er scheiden ons nog drie jaren voor de 

volgende verkiezingen van het 

Europee-; l'arlement, nog twee jaren 

voor aile a<:mdacht weer opgecist gaat 

worden voor carnpagnevoering, de lor

lnulcring van verkiezing~programrna's 

en andere agenda's Aandacht voor de 

verdicpingsqratcgie, en de inhoudelijke 

<,amcnwerking, moet in dezc twee Jaren 
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sa men rnet andercn. orn te 

trachten opnieuw vaart te krijgen in de 

i nstitutionelc <;amcnwerkingsvorrnen 

van de studie-, rdlcctie-, plannings- en 

vorrningscentra van de lcden van de 

EVI) 

Daarbij hoort ook een analy-;e, waarom 

slecht5 gedeelte5 van die 'verdieping<;

strategie' in de atgclopen jaren van de 

grand ziJT1 gekomen Wellicht hangt 

dit ook samen rnet de volstrekte onge

liJksoortigheid in gewicht en sorns ook 

in belang van hct wetenschappelijk en 

vormingswerk hinnen de diverse !eden 

van de Europese Volk5partij. Ecn sa

menwerking op voet van gelijkheid 

tussen hijvoorbecld ecn Konrad

Adenauer-Stiftung met vele honderden 

medewerkers ( waarvan 69 aileen al 

voor research en heleidsadvisering) en 

ccn instituut van hijvoorbeeld de 
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Criekse 'tegenvoeter' van de Duitse 

christcn-demonaten met aileen ander

halve vr·ijwilligcr is natuurlijk nict recel. 

En dan spreken we nog nret over de uit

cenlopende intcresses en prioriteiten. 

Een nieuwe ronde voor die vcrdieprngs

stratcgic zal n1oetcn uitgaan van een 

wellicht mecr pragmatische en realisti

sche benadering, waarbij samenwer

kingsvormen rond thema's, op experi

mentele basis, en tu<,sen twee tot vijl in

stcllingen van de grond moetcn komen. 

De basis hiervoor zou gelegd kunnen 

worden door een inventarisatic van on

derwcrpen en aandachtwelden, die 

voor de christcn-dcmocratie in de ko

mende jaren van wezenlijke betekeni'> 

zijn, varicrend van de vragcn rondom 

de bio-ethiek tot die rond de media, de 

ontwikkcling van norn1en en wtlardcn, 

en de wijze, waarop de grondbcgin<,e

len van het Rijnlands model in de ko-

mende decennia een 

vcrankering kunncn krijgen. 

Het universitaire netwerk 
Het Europese ideaal i-, intussen mccr 

dan een preventietherapie: tegen hct 

communisme, tegcn hct nationali,me, 

tegen economischc marginalisering. 

Aan de orde is, hoe de humaniteit, de 

integriteit inclusief de gccstclijke vrij

heid en pluritormiteit van die Europese 

sarncnlcving te garandcren. Aan de or

de i'> de vraag, hoc de Europese samen

leving omgaat met de nieuwe armcn: de 

niet-participanten, de geestelijk vereen

zaamden, de nict ge'integreerdcn, en 

mel die nieuwc uitbuiting, die van de 

Schepping. Aan de orde is tcnslotte 

welke plaats wordt ingeruimd in de sa

menleving voor de nicuwe kleine luy

den: de hardwerkende, spaarzame, 

degclijke burgers, die wei heel ver Ie

ven - ook letterlijk - van de centra van 

het casino-kapitalismc, die dikwijls de 

vcrantwoordelijkhcid dragen voor een 

tamrlre, die zovcel cconomi<,che en <,O

cialc zekcrheid in hun Ieven wordt ont

nomen; die zich op zoveel terreincn 

'ontcigend' voelen. 

De christcn-democrJten zip1 niet de 

enigcn, die het Jntwoord op dre uitda

gingen moeten torrmrleren. Kcrken en 

identitcitsgebonden organisJties, ieder

een, die zich plaatst in de christeli)k-so

ciale trJditic stJJt voor die opgJve 

De grote wimt van de post-conciliaire 

jaren, de grote winst van hct denken en 

sprekcn VJn de WereldraJd is, dJt we 

hct daarbij moeten hebben over een 

Bood-,chJp vJn Bcvrqding in plaats VJn 

een Boodschap van Verdoeming Dat 

verondcrstelt die herhaalde noodzJJk 

van onbevangcn, onvoonngenomcn 

anJiyse vJn de huidrge tiJlL DJt voor

onder'>telt eerst WJJrnemen alvorens te 

oordelen, luisteren alvorem te prekcn, 

in een dialoog te voeren Jlvorcns te 

drcteren. Het rs de benJdering zoals die 

gepoogd is ncer te leggcn in hct 

Progran1 van llitgang~puntcn van de 

Comrnissie-Stcenkamp/l )eetman; het is 

de bcnadcring, ook up grond van de 

vollcdige erkenning van emancipatie en 

individualiscring, van het rapport 

'Nieuwe wegen, vastc waarden' 

tv\aar dat is gecn gemakkelrjkc opgavc 

Hct ver-,taan van de tckcnen des ti)ds 

vraagt die gcconcentreerde, deskundige 

en toetsende inzet. Het is ecn opgave 

die, zoals in de l'criscoop in het maart

nummer werd gcsteld, de capaciteit van 

in iedcr gcval de politickc partij over

stijgt. t·daar als het waar is, dat het gaat 

om de kwaliteit van sarncnleving en 

cultuur, om de vraag ook of en hoc de 

wezenskenmerken van die [urope<,e 

cultuur behoudcn kunnen blijven, dan 

is dat ook en vooral cen uitdaging voor 

die instcllingen en personcn, van wie 

( llV -l% 



verwacht mag worden, dat zij dc-;kun

dighcid en \x:zorgdheid kunnen combi

neren. Het zal de wetenschap zijn, en 

dan die wetenschap, die een boodschap 

hedt aar1 de dragendc in<,piratiebron

nen van onze urltuur, die zich op de 

eer<,te plaats de vraag moet stellen naar 

de wijzc, waarop nieuwe kamen en be

drcigingen zich voordoen, en naar de 

mogelijkheden tot verlig<,telling van 

menswaardigheid en de bepalcnde ele

menten uit de traditie. 

Als hct gaat om de vraag 

de vuor de christen-democratic ligt 

juist in het nivcau van wetenschap en 

onafhankclijkheid. Christen -democra

ten kunnen aileen maar vcrheugd ziJn, 

a\<, ziJ kenni-; kunnen ncmen van zorg

vuldige, ohJectieve en principiele ana

ly-,es van cultuur en samcnlcving. 

Dat is ook ons belang 

Gezamcnlijkheid, gezamenlijke zorg is 

iets anders dan horigheid, is wezenlijk 

iets anders dan vcrzuiling. Maar juist 

die gezamenlijkhcid en dat criterium 

van ohjcctivitcit legt wei 

'Cluo l'<l,lis, Eurofl<l'·, dan is 

er mecr aan de hand dan 
Ook de wetenschap 

de suggestie op tafcl, of 

het nict de hoogste tijd is, 

dat wctemchappers en 

wetcmchappei!Jke in<,tel

lingen, die up die zorg 

aanspreekbaar ZtJn, cen 

Europces netwcrk zoudcn 

staatkunde ol veilighcid staat voor diezelfde 
Het zou cen hiJzondcre 

allesoverheersende 
uitdaging en verantwoor

delijkheid kunnen zijn van vraag: wat voor 
welenschap Ctl wetcn soort cultuur willen 
schappers om zich mel die vormcn. 

vraag hezig te houden. lk we, en hoe Als we zien hoe intcnsid 

door 'centres of excellence' 

wordt samengewerkt op 

het terrein van technolo

gie, of management, dan 

is ccn bewuste 'netwer

king' van instellingcn, die 

denk, dat de tijd rijp is 

voor ccn gcconcentrccrde 
voorkomen we de 

henadering, wellicht ook onteigening van de 
1n de vorn1 van grcno:_..ovcr

schrijdende univer<,itaire 

samenwerking. Soms zal 

Europese 

samenleving. 
het gaan om individuelc 

wctemchappers, zoals het geval is bij 

de nwnumcntale cultuuranalyses van 

profc<;<;or ZiJlkrvcld, soms zal het gaan 

om rmtrtutcn, zoal-, ecn Thomas J\1ore-

academic, ot het Centrum voor Fthiek 

aan de Katholicke Universiteil van 

Nijmegen. En als het om grensover

<,chiJdende netwcrken gaal dan is er hct 

Overlcgcenlntm voor Chri<,telijke 

hhick, waarin de universiteitcn van 

Nijmegen, Tilhurg, Antwerpen en 

Leuvcn samenwcrkcn. 

,\laar - geen mrsver-;tand hct gaat 

nooit om een herzuiling, en het gaat 

nooit om parliJgebondenheid. De waar-

( llV I% 

zich op grond van die ge

deelde zorg en uilgang<,punten met de 

inhoudelijke vragen van de Furopese 

cultuur en samenlcving bezighouden, 

het gchod van het uur. Dat is gecn onl

kenning van dre samenwerkingsvor

mcn, die er al zijn. 

Toch zou de aarzeling Ctl de identiteits

ontkcnning voorbij, vee\. heel vee I 

meer mogeliJk zijn Van de Vrije 

Universiteit tot Leuven, van tv1Crnsler 

tot Nijmcgen, van J\1ilaan tot PariJS: 

overal houden ethici, onderzoekers, I i

losofcn en sociologen, theologen en 

historici zich bezig met de vragen van 

de toekomsl van onze cultuur en sa

n1enleving. 
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Voor degenen, die zich atvragen of een 

volgende generatic ccn nieuwe kans 

krijgt tc Ieven in een omgcving, waarin 

kcnnis genomen kan worden van chri-;

tclijkc inspiratie, en waarin christelijke 

waarden hcrkenbaar zijn, i-; ccn nieuwe 

inzct van die wetcmchap onontbeer-

lijk 

i\laar ook voor de christen-democratic 

heeft de crkenning, dat zij aansluiting 

moet zoeken bij pcrsonen, instellingen 

en nctwcrkcn, die zich bczighouden 

met de fundamentele ontwikkelingen in 

samenleving en cultuur bclangrijkc 

conscquenties. Het betekent hct ver

sterken van onzc antennes voor dit 

soort vraagstukken. 

De universitairc contacten, waarin de 

christen-democratic en met name het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA vee! g6nvesteerd hcdt, bctroffen 

dikwijls- belangrijke- dccltcrreinen als 

de cconomie, de opcnbarc financien, 

technologic, internationale bctrckkin

gcn, staatsrecht, filosofic, etc. 

In de laatste jaren zijn gclcidelijk terrei

ncn tocgevoegd zoals de ethick en het 

ondcrzoek naar normcn en waarden. 

Voor het verstaan van de ti]d en voor 

het zelfbcgrip van de christen-demo

cratic zal er vanuit die christen-dcmo

cratie een institutionclc voorziening 

moeten komcn om systematisch en gc

concentreerd de aansluiting te verdie

pen met ondcrzockers en wetenschap

pers, die zich hezig houden met die 

fundamentele verschuivingcn in samen

leving en cultuur. 

We staan er niet aileen voor. Ook andc-

re christen-dcmocratische partijen 

staan voor dezelfde uitdaging Ook de 

wetenschap, althans die cen boodschap 

hecft aan de dragendc inspiratie en tra

ditics van onze cultuur, staat voor die

zelfde allesovcrhccrscnde vraag: wat 

voor soort cultuur willcn we, en hoc 

voorkomen we de ontcigening van de 

hrropese samenleving. 

Hct CDA moet zijn contactcn voor re

flectic en onderzoek met andere 

Europcsc gelijkgezinden intcnsivcrcn 

en structurcren: het CDA moct tczcH

dertijd ziJn contactcn met gelijkbetrok

kenen in de universitaire wereld aan

vullcn en verdiepen. 

Er is nog cen dcrde lijn Nu de christc

lijk-sociale boodschap zo vee! mindcr 

gehuisvest is in de op die naam aan

spreekbarc instcllingen, is een nicuwc 

aanpak mogelijk en nodig om, ook 

weer in samenwcrking met anderen, die 

traditie en die boodschap nicuwe dui

ding te gcvcn en over te dragen. 

Daarover gaat de Periscoop in hct mci

nummcr van Christen Democratischc 

Verkenningcn. 
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