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e chri<;ten-democratie is 

een ondcrdeel van ccn bre

dcrc beweging tegen frag

mentatie van de samen

leving, regen de tweedeling, tegen het 

absolute relativisme in ethische en mo

rele vraagstukken, tcgen de ondcrwer

ping van mens en schcpping aan de 

technologie, tegcn de absolute tucht 

van de markt en tcgen de vcrslapping 

van menselijkc verantwoordelijkhcid 

Nict cen tegenbcweging die zich kmtc 

wat kost verzct tegen wclke verandc

ring dan ook, maar die tracht bij te stu

rcn door het aangrijpen van de nieuwc 

mogelijkhcden en bnscn van onze sa

mcnleving, van de technologie, van de 

'cultuur van authenticiteit'. 1 Dat was ci

gcnlijk de rode draad door de eerderc 

twcc periscopen. 

Om de houding ten aanzicn van maat

schappelijke ontwikkelingen tc kunnen 

bcpalen is ecn grondige analyse nood

zakelijk van de ontwikkclingen in cul

tuur en samenleving. Hicr ligt een 

enorme uitdaging voor de Europese 

chri<;ten-democratische partijen (en 

hun wetenschappelijke instituten) Zij 

zouden zichzelf zwaar overschatten, als 

zij voor de cultuuranalysc primair bij 

zichzelf tc rade zoudcn gaan In zijn 

boek 'De grote vcrjaring' toont prof 

Mark Eyskens onvcrbiddelijk aan dat 

een cultuuranalyse multi-disciplinair 

client te zijn 2 Kennis over de tcchnolo

gische ontwikkclingen, over met name 

de natuurkunde, is nodig, maar ook de 

inbreng uit economie, sociologie, 

ethiek en theologic kan nict gemist 

worden bij de reflectic over de humani

teit en de kwalitcit van onzc samenlc-

ving. 

Wie nict werkelijk actief ge1ntcrcsseerd 

is in wat cr zich afspcelt, omarrnt in op

pervlakkighcid 'de onvermijdclijkheid 

der dingen' of- ccn geliefdc bcnadering 

in christcn-democratische kringcn 

ziet niet aileen in ons land, maar in heel 

de cultuur vooral mist en regen. 

Werkclijke nieuwsgicrigheid voor wat 

er zich in de samenleving en cultuur 

aan hct afspelcn is een nooclzakelijkc 

voorwaarde. Ecn nieuwe dialoog tusscn 

de christen-democratic en de wcten

schap, met name op het tcrrein van de 

cultuuranalysc, is claarom dringend gc

wenst. 

Deze taak ligt er niet aileen voor de 

christen-clemocratie, maar voor aile 

christelijk geonentccrcle instcllingen, 

die voor de vraag staan, hoc hun bood

<,chap en hun waarclen tot gelding gc

bracht kunnen worden in onzc samen

leving; voor omroepvcrenigingcn, 

onderwijsinstellingcn, en a! die maat

schappclijke organisaties die een 

andere doelstelling hebben clan pure 

belangcnbehartiging. En her is natuur

lijk allereerst een taak van kerken, wan

neer zij een booclschap voor de werclcl 

* Dit is het slotuan ee11 lrilogie Eerdere ar

tikelw i11 deze trilogie umchenen in het 

maart- en aprillllllllmer lhlll Christen 

Democralische Verkmniii(}Cil. 
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hehhen. "Die Kirc/Jc /clnl 10 L111qc sic lcml'" 

Ook de kerken hehhen de dure plicht 

in dialoog met de weten'>chap de teke

nen van de tijd te ver'>taan. Zo wa'> het 

C:onciliair Proce<, een indrukwekkende 

poging om vanuit de kenni-. van de hui

dige ontwikkelingen tot morelc orien

tcringen te komen. en niet ander'>om' 

Ach terhoedegevechten? 
Velen con'>tateren. dat het de laat<;tc ja

ren '>til i' geworden in de lamilie rand

om de chri.,ten-democratie. De mee'>t 

nahije kring lijkt lceg te !open de kring 

van organisatie'>, waarin de in<;piratie 

van de lliJhel,e llood.,chap moet door

klinken in maat<;chappelijke en <,ociale 

actie. In de afgelopen twee of drie jaren 

is de imtitutionelc verankering van de 

chri'>telijk-sociale gedKhte in helan

genorganisatie<; zwaar onder druk ko

men te staan. lk heb er al vaker op 

gewezen dat hct wegvallen van een 

tijdgehonden verankering niet het cin

de hoeft tc zijn van de christeliJke '>O

ciale in'>piratic De mogclijkheid 

he<;taat, dat in Nederland een nieuwe 

in<;titutionalisering van de chri<;telijk

socialc in.,piratie aan het ontstaan i'>. 

Sommige christelijk-.,ocialc in<;tellingen 

blijven met enthousia<;me een cigen 

koers uitzetten, zoals het Christelijk 

Nationaal Vakverhond (CNV) Elders 

wordt hcwu<;t gezocht naar ruimte om 

inspiratie en gedachtengoed ecn kans 

te gcven door te dringen in het vorm

geven aan belangenbehartiging. De stu

dieconfcrenties van het Nederland., 

Chri<;telijk Werkgeversverbond (NCW) 

zijn voorheeldig, en de rol van de erfla

ting van het Nederlands Christelijk 

Ondernemersvcrhond (NCOV) hinnen 

de belangenbehartiging van het 

l\1idden en Kleinhedrijf (I\1KB) lijkt 

veelhelovend. In bijvoorheeld de 

Nederland<;e land- en tuinbouwwereld 

zoekt de Commi<;<,ie ldentiteit van de 

Land- en Tuinbouworgani'>atie Neder

land I LTO) naar nicuwe vormen van 

hezinning en concrete vertaling in actie 

en keuze'>. 

Caat het hier slecht<; om achterhocde

gevechten en zal de christen-democra

tic <;traks toch aileen <;taan? Het hoeven 

gccn achterhoedcgcvechten te zijn, en 

de christen-dcmocratie hoeft niet ai

leen te <;taan Dan is hct wei dringend 

nodig dat de enorme kansen aangegre

pen worden, die er jui<;t in dezc tijd 

voor de christclijk-sociale inspiratie 

zijn. Daartoe moeten aile krachten 

gemobili<;eerd worden. Eerst moet 

gc'inventarisecrd worden wat de bedrei

gingen van binnenuit zijn, daarna wel

ke kamen er liggcn en hoe de sociaal

chri<;telijke in'>piratie op ccn nieuwe 

effectieve manicr gc'imtitutionaliseerd 

kan worden. 

Bedreigingen van binnenuit 
De hedreigingen voor de christclijk-so

cialc bcweging komen zeker niet uit

sluitend van buitenaf, maar minsten'> 

cvenzeer van binncnuit. Een decl van 

diegcncn die een belangrijke bijdrage 

zouden kunncn leveren aan het op

nieuw vormgeven van de christelijk-so

ciale inspiratie, Iaten het er - om 

verschillende redcnen bij zitten. lk 

noem drie voorbeelden. 

Ten eer<,te zijn er in<;tellingen en hewe

gingen die nog wei de protestant<;

chri'>telijke of rooms-katholieke vlag 

vocren, maar ondcrtu<;<;en intern ver

slapping van de inspiratie toclaten of 

zelfs acticf stimuleren. Dit gebeurt niet 

zelden op een manier, die niet anders 

dan al., 'achterbaks' kan worden geken

merkt. In dat geval blijft de cigen agen

da gehcim om te kunnen hlijven profi

teren van de institutionele voorzienin

gen, de netwcrken, het mandaat en -
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niet te vergeten - de subsidies. De secu

larisering wordt toegelaten vanuit on

verschilligheid, anti-gevoelcns en/of 

vanuit de overtuiging dat de institutio

nele continu"iteit voorrang verdient 

hoven het oorspronkelijke mandaat en 

de opdracht Niet zelden zien we, dat 

met idealisme en offers van vorige ge

neraties gestichte en in standgehouden 

instellingen en organisatics niet alleen 

veralgemeniseren in dit 'verraad der 

clercken' 1 , maar dat zelfs een 'delourHe

meHt de fJotwoir' optreedt in de zin van na

drukkelijke afstand, ridiculisering of 

bestrijding van de oorspronkelijke in

spiratie. 

Het gevaar van binncnuit kan ook een 

andere vorm aannemen. Deze is uitvoe

rig beschreven in het verslagboek van 

het ldentiteitscongres, dat ons Weten

schappelijk lnstituut heeft georgani

seerd in februari 1991. 4 Als gevolg van 

regionalisatie, schaalvergroting en ver

algemenisering komt de belofte van 'de 

gevulde algemeenheid' zwaar onder 

druk. Zolang de eerste gencratie van 

Het is dringend 

nodig dat de 

enorme kansen 

aangegrepen 

fusccrders nog aan het roer 

staat, is de identiteir op een 

aantal punten nog wei her

kenbaar. Bij de tweede gene

ratic bestuurder<, en stafleden 

worden die er juist 

echter, vervaagr de herinne

ring en wordt al snel nadruk

kelijk afstand genomen van 

de idcntiteit van de moeder

organisatie of van een van de 

belangrijkere constituerendc 

dclen. 

in deze tijd voor de 

christelijk-sociale 

inspiratie zijn. De eerste twee gevaren van 

binnenuit zijn varianten van 

interne secularisering. Het derde gcvaar 

betreft het andere uiterste: de verlei-

ding van het purisme, van het 'prole

tisch getuigenis'. Het is een vcrlciding 

waarvoor met name soms parakerkelij

ke, maar ook sommige identiteitsge-

bonden organisaties bezweken zijn of 

nog bezwijken Zij ncmen dan fel at

stand van die christelijke bewegingen 

die anders met de gesplctenheid van 

dcze wereld omgaan, namelijk door 

compromissen re sluiten. Een voorheeld 

hiervan is de wijze waarop in het verle

den de christen-democratic door delen 

van de christelijke vredesbeweging ver

ketrerd werd. In een blad als 'De 

Bazuin', dar zich dikwijls tot spreekbuis 

van deze purisren onrwikkelde, leek het 

- tot vlak voor de val van de Muur 

soms erger om lid re zijn van het CDA, 

dan van de Oosrduitse SED. 

De motieven van de protagonisten van 

dit purisme verdienen zeker vee! res

pect. Maar dat respect verdienen ook 

gewetensvolle !eiders van bijvoorbeeld 

vakbonden en politieke partijen; ziJ, die 

hun zelfde idealcn in meer dan gctuigc

nis willen verralen, en in hun zclfde 

srrevcn 'de aardc nieuw te maken' de 

weg van gelcidelijkheid en soms her 

makcn van vuilc handen, dikwijls het 

slui ten van het compromis, moetcn pre

fereren. Het rragische van de puristi

sche opstelling is, dat zij zoveel encrgic 

wegrrekt naar de interne discussie en 

dat zij dikwijls onmachtig is het ge

meenschappelijke tc ontdekken wat be

treft inspiratie en belangen In de 

reacties op het rapport 'Nieuwe wegen. 

vaste waarden' was de reactie van dr. H. 

de Lange een voorheeld van de puristi

sche reactie. Nauwclijks was de inkt 

van dat rapport droog of hij slingerde 

a! zijn banvloekcn over het rapport. 

Zijn pijlcn richtten zich nota bene 

vooral op het gebrek aan aandacht voor 

het armoedevraagstuk, terwijl dat een 

van de centrale motieven van dat rap

port is 5 Voor de duidclijkhcid hij heeft 

daarbij niet meer de gcbruikelijke toga 

van de Raad van Kerken aan, maar hij 

treedt nu op met een PvdA-roos in de 
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vui<;l. We mis-,en zip1 kannonades ovc

rigcn<, rijnli)k, a]<; het gaat 0111 de 

l'aarse maatregelen ten aanzien van de 

Zicktewet, de Nahe-,taandenwet of de 

hijna zes miljard hezuinigingen or de 

ontwikkeling<;hulp. Dat wa<; nog eem 

anders toen minister Bukman een he

drag van minder dan 200 miljoen over 

vier jaar moest inlcveren' 

lk moet dit voorhceld een kecr gehrui

ken, omdat het zo illustraticf is voor de 

hypotheek die door de puri-,ten gelegd 

wordt or nieuwe initiatieven om de 

christelijk-<;ocialc insriratie in gcwijzig

de omstandigheden te Iaten doorklin

ken. Het is een dwaalweg om te 

denken dat in het tijdperk van seculari

<;ering de stem van uit<;luitend die chris

tcnen gczag hedt, die compromisloo<; 

gctuigcn. 

Grote kansen en uitdagingen 
Het is mijn stcllige overtuiging dat er 

jui<;t nu cnormc uitdagingen zijn voor 

de chri<;telijke-socialc inspiratie. Onze 

<;amenleving en cultuur staan voor zeer 

be-,lis<;ende herinrichtingwragen, die 

direct te maken hebhen met onze 

mens-, scheppings- en lcvensopvatti ng. 

De tijd 1s rijp voor een nicuwe mobili

<;atie van zovelcn, die intuHief of uit 

overtuiging de commcrcialiscring van 

onze cultuur afwijzcn 1 die een nicuwe 

moreel verankerde richtinggeving aan 

de maat<;chappij vragen 1 die een duidc

lijke relatie zien tussen kwaliteit van de 

samenleving en de doorwerking van 

christeliJke waarden. 

h lijkt zich een steeds breder ongenoc

gcn te manifestercn. Velcn hebben het 

gevoel dar het tijdperk van het pragma

tismc voorhij is. Lubbers heeft hicrop 

tijdens het '>ymposium 'De christen-de

mocratie a]<; beweging van de toekomst' 

111 mei 1995 terecht gewezen-" Recent 

is er het opzicnbarende artikel van 

Cuperus in 'Sociali-,mc & Democratic' 

over het heimwee, misschien minder 

naar het CDA, dan toch naar uitgang<;

punten en inspiratie die uit<;tijgen ho

ven 'het instrumentele beheersing<;

denken van technocratische politiek' 7 

Ook is de steeds kritischer houding van 

kiezers en leden van politicke partijen 

een teken aan de wand. Bovendien is 

het veclzeggcnd dar het Nederlandse 

rublieke dcbat steeds ontvankelijker 

hlijkt voor Noordamerikaanse cultuur

analyses met een communitaristische 

imlag, die bijvoorbeeld ook op archi

tectuur' betrekking hebbcn. En ver

raden de miljoenen leden van de 

organisaties voor natuurbescherming, 

milieuzorg, mensenrechten en intcrna

tionale solidariteit nict iets meer aan 

onderliggende zorg en bezinning dan 

aileen de wil tot bevordering van de 

onder<;cheiden doelstcllingenJ 

Niemand zit op een preek te wachten, 

nicmand wil een leer opgelegd krijgen, 

niemand wil, dat andcren vertellen, wat 

de consequenties van waarden en leer 

zijn voor het cigen Ieven. Daarmec is 

het verhaal echter niet afgelopen. Her 

zou wei eens zo kunncn zijn, dat een 

nieuwc benadering, die uitgaat van 

eerst waarnemen, analyseren, en dan or 

consequcnties bezien, wei zou aansprc

ken. Daarbij is een benadcring denk

baar waarbij de stukken individuele 

lcvenservaring als een puzzel hijeengc

hracht worden; waarbij de erkenning 

van het immanente juist realitcit wordt 

in de vrije acceptatie. 

Een nieuwe eigentijdse 
formule 
Ondanks de bemocdigende tekenen 

des tijds, zou het ook wei eens zo kun

nen zijn, dat de kennis van en de herin

nering aan die waarden wegspoelt 

onder de bandjir van nicuwe informatics 
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en \Vaardcnoplcggingen. Hct heim\vcc, 

dat nu nog inderdaad aanwezig is bij 

vclcn, die de inspiratic en de steer van 

idcntiteit<,gcbonden bewcgingen en in

stcllingen hehbcn gekend, zou dan snel 

wegebben. Hct i<, daarom tijd voor een 

nieuw instituut, dat memen in <,taat 

stclt, de scculariscring, de kennclijke 

Jeugdtrustratie en de gene voorbiJ, zich 

te verdiepen en met elbar te spreken 

over de betekenis van de christelijke in

'>piratie voor maat<,chappelijke. politie

ke en persoonlijke keuzcs. 

Een imtituut~ ]a, zcker, in de overtui

ging, dat intL(fties en emoties de lcvens

duur van een zucht hehbcn. 1\laar het 

woord instituut moet dan niet geas<,o

cieerd worden met 'top dou'n', verstolling 

en vooropgezetheid. 

Het is nodig nu zo <,ncl mogelijk voor

zieningen te trdkn, waardoor de leem

te na de veralgemenisering en fusering 

van zoveel organisaties met een duide

lijk nieuw alternatid gevuld wordt, dat 

geen alwijzing hodt te impliceren van 

de nieuwc organisatiekeuzes. Er client 

een duidelijke voorziening geschapen 

te worden, zodat een volgencle genera

tie op zijn mimt in <,taat gesteld worclt 

kenni<, tc nemcn van het onderschci

dend, richtinggevcnd en probleemop

lossend vermogen van christelijk

sociale impiratie. 

Vee! clenkwerk voor een nieuwe eigen

tijdsc formulc is eigenlijk al verricht 

hij hct C:hriqcJijk Sociaal Congres van 

1991", bij de Stichting Doorwcrking 

C:hristelijk Sociaal C:ongres, maar ook 

rond de Kaderschool van het CDA. 

hct Slotemakcr de Bruine lnstituut 

(SBIJ en recent ook de Stichting 

i\laatschappelijk Ondernemen van 

MKB Nederland. 

Hct nicuwc instituut zou tcnminste vijl 

functies diencn te vcrvullen: 

1. An!llysc 
Wat hetekcnen hedendaagsc structurele 

ontwikkclingcn in de samenlcving op 

de mcctlat van humaniteit en kwaliteit, 

en op wclke manicren kunnen hij<,turin

gen plaatwlllden~ Daar zal dan op de 

ccr<,te plaah nodig voor zijn een klein, 

flexihel studieccntrum, analoog aan de 

Wetcn5chappelijke Raad voor hct 

Regeringsbeleid 1 WRRI Wisselend van 

samenstelling, en vooral gehruik ma

kend van elders aanwczigc kcnnis: hq 

maatschappelijke organi<.aties, wetcn

schappelijke instituten, kerkeliJke in

stanties en de,kundigen. Het centrum 

moet vooral een appellcrende er1 uitda

gendc functie vervullen ten aanzien van 

hier en elders in Luropa aanwezige faci

liteiten. 

2. Platform 
Zeit of in samenwerking met anderen 

zouden enkele keren per jaar, en geva

ricerd naar doelgrocpen, conferenties 

gehouden kunncn worden. Een bijzon

cler accent dienen daarbij de centrale 

rapporten te krijgen, dil' vanuit het bo

vcngenocmd studiccl'ntrum of op vl'r

zoek van dat centrum zijn opgcsteld. 

3. Scholing 
Er moet een centrale kadcrcur<;us ont

wikkeld worden. Sommigc identitcits

gebondcn organisaties hebben a! goed 

lunctionerende kadercursus<,en. Denk 

aan het C:NV en dl'nk aan het initiatid, 

clat vanuit Christen Dcmocratischl' 

Vcrkenningen gcnon1cn is on1 de 

Kaderschool voor het CDA op te zet

ten.1" Natuurlijk is het gewemt om toe

gcsprtst op de behoeltc van de 

organisaties specifieke cursus<.en op te 

zctten, maar met cen modulc-aanpak 

kan hier Vl'cl gccombineerd worden. 

Met name het SBI heeft op dit terrcin 

vel' I dcskundighcid l'n all initcit. 
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1 Vcrsflrcidim} 
\let gaat hicrhiJ allcreer<;t om de ondcr

"'tcuning van bc-,taandc vcnvantc n1edia 

door middel van het \1C<,chikbaar stellen 

van documcntatic en de.,kundighcid 

voor hct puhlieke debar over de herin

richting van de <..,tJnlcrllc-

vclcn lccft hct gevocl, dar met name 

een volgende generatie in staat ge<,teld 

moet worden kenni' te nemcn van de 

wi)zc. waarop de \lijhe\-;c Boodschap en 

de daaraan ontlecndc waarden en tradi

tie<; maatschappeliJke keuzes kunncn 

richtcn. Dat zal ook zijn 

ving Wellicht bn er een 

tijd.,chrilt opgezct worden 

dat a\., kern van het net

werk kan dicncn. 

Het is tijd voor een 

nieuw instituut dat 

vertaling mocten vinden 

in ecn hnancielc ondcr

<,teuning. Kleine luyden 

en achtergesteldc room

<;chen brachten wei de ci-
mensen in staat stelt 

1. 011 t111oeti111] zich te verdiepen en gen middelen op voor 

Som'> zullen dcgencn die 

overtutgd zijn van de vita

litcit van de chri-;telijk--,o

ualc inspiratic, zich in hun 

cigcn o1ngcving in ccn 

diaspora wancn en is cr 

grote hchoctte aan contac

ten en uitwisselingcn. In 

andere gevallen zal her 

gaan on1 de lorn1ulcring 

van ccn gezamenlijk 

standpunt. over de dirccte 

helangenbehartiging hecn, 

met elkaar te 
kcrkgehouwcn, universt

teitcn en wetemchappclij

ke instellingen, voor 

caritas en -;ocialc bewcgin

gcn; zouden ziJ, nu zij tot 

welvaart en crkenning zijn 

gekomen niet meer de 

middelen hebbcn om hun 

gec-;tclijke crfenis over te 

dragenc De kathcdraal 

waar onze tijd echt bc

hocftc aan heeft, is ccn 

'cc11tre of excellmce' voor he

spreken over de 

betekenis van de 

christelijke 

inspiratie voor 

maatschappelijke, 

politieke en 

persoonlijke keuzes. 

zoa\., dat ook in het Convent voor 

Chri<;te\ijk Sociale Organisaties ge-

poogd wcrd en wordt. 

lk zic vijl tunctie.,, gcen organogram ot 

organi,atic. lr is a\ vee\ nagedacht over 

de mogeli,khedcn van een eigentijd<;e 

verankering van de chri<;telijk-<;ociale 

bcvv'cging: cr z1jn ccn aantal oud~, vcr

nicuwde en nieuwc initiatieven. En 

daarom i<; de liJil van hicrboven noch 

zo J11aar ccn rarticulicrc opvatting 

noch onrea]i<,ccrhaar. Wat nodig is, zijn 

encrgie en 'the ICIISC of un}ellly' om de he

<;ta;1!lde initiaticven te hundclen en 

wcrkel1jk tets van de grond te tillen. 

We zijn hct een hcet)c vcrlecrd in 

chri.,teliJke kringcn om particulicr aan

zienliJkc lond,en op te hrcngen I be hal

ve voor de Dc1·dc Wcrc\d) ,\1aar bij 

dendaagse vcrtaling en overdracht van 

de christelijk-maat;chappelijke inspira

tie. \)aarvoor is ecn concreet project

voorstel nodig, dat vernieuwing 

comhineert met deskundigheid. en 

doelgcrichthcid met opcnheid. Wic de 

discussies rond hct Christelijk Sociaal 

C:ongres gevolgd hecft, kent ook de 

kcrnwoorden, waar omhccn zo'n pro

ject zich moet bewegcn: samenlcving 

en verantwoordelijkheid. 

Niet op eigen kracht aileen 
De drie constituerende doclstellingen 

van de christcn-dcmocratie - tc wetcn 

de antithc<;e, de socialc quacstie en de 

emancipatie - moeten cen nieuwe dui

ding kriJgen voor de volgendc ceuw. 

Dit is pas mogc\ijk wannecr de chris

ten-democratic dec\ uitmaakt van een 
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bredere en dieperc hewcging. De ver

hindingskanalen mogen in de afgelo

pen jaren wei eens verstopt zijn 

geraakt, maar daar is een her<;telpro

gramma voor. Het gaat om de mobili

sering en systematische aanwending 

van de denkkracht van aile christen-dc

mocratischc partijcn in Europa, die im

mers aile voor dezelfde uitdaging 

staan: de herinrichting van de 

Europesc maatschappij Hct gaat om 

een nieuw contact met de wcreld van 

wetcnschap, kunst en cultuur om een 

vernieuwend politiek antwoord te kun

nen geven op de wezens- vragen van 

onze cultuur.Hct gaat 0111 aansluiting 

hij de bczinning op de vraag, hoe onze 

maatschappij-ordening opnieuw ge

voed en gericht kan worden door de 

inspiratie en de waarden, die bepalcnd 

zijn gewecst voor wat wij zien als ecn 

vcrantwoordelijke sa111enlcving En 

tenslotte gaat het 0111 de plaats van de 

christclijk-sociale hcweging in een ont

kerkelijkte, maar naar orientering vra

gende wcreld. 

De waarde van de verhouding tussen 

ccn krachtige christclijk-sociale hcwe

ging en een krachtige christen-demo

cratie is gelegen in hun onderlinge 

autonomie. Aileen in die autonomie 

zijn 111cningsvcrschillcn, spanningcn, 

correcties juist van waarde, maar ook 

attendcringcn, bemoedigingen en res

pect voor de onderschciden verant

woordelijkhedcn. 

Door grcnsoverschrijdcnde contactcn, 

door grensverlcggende netwcrken, 

maar ook door binnen in de beweging 

van de christelijk-socialc vernicuwing 

te hlijven, kan de christen-democratic 

koers en positie hervinden: die van een 

hcweging, die relevant is en relevant 

gevonden wordt hij het aanpakkcn van 

hct grotc ongcnoegcn, waarovcr 

'Nieuwc wegen, vastc waardcn' schred. 
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