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Het symposium over 'de christen-democratie als beweging van de 

toekomst' was in het proces van bezinning een stevige aftrap in de 

goede richting. De toekomst van het CDA ligt niet in een 'meer 

rechtse opstelling' maar in het ernst maken met die wezenlijke 

waarden die vanaf het begin een richtsnoer zijn geweest 

M
et het recentc symposi

um op 12 en 1 3 mei 

jongstleden heeft hct 

Wetenschappelijk lnsti

tuut voor het CDA een belangrijke bij

drage geleverd aan de noodzakclijke 

bezinning op een nieuwe koers. Dever

slagbundel 'De christen-democratic als 

beweging van de tockomst' 

(Christen Democratische 

Verkenningen 7/8) biedt 

een gocd overzicht van 

vernieuwingselementen. 

Voor politici, geneigd om 

voornamelijk te denken in 

termen van strategie en 

tactiek, zal het even wen

nen zijn. Maar ook voor 

hen moet evident zijn dat 

zonder een fundamentele 

de: "Wat voor samenleving willen we 

voor onze kinderen/' 

Dat ziet er niet goed uit als we !etten 

op het nietsontziend geweld waarmee 

een in hoofdzaak door cconomische 

motievcn geleide bulldozer over onze 

samenleving heenrolt. De verheerlij

king van het vrije marktdenkcn en de 

versmalling van de mens 

tot homo economicHs voeren 

onherroepelijk tot ecn 

JHHqle met vele slachtoffers. 

Ook tal van instellingen -

kern van een civiele sa

menleving- wordt met on

dergang bedreigd. In het 

verschiet ligt een ont'waar

ding' van mens, een ont

menselijking. Tegen deze 

achtergrond pleitte Van 
verandering er geen toe- Drs. E. Korthals Altes Cennip in zijn fundamen

komst meer is voor het CDA. Van harte tele rede voor een boodschap van 

hoop ik dan ook dat de constructieve 

lijnen, tijdens het symposium zichtbaar 

gemaakt, nu worden doorgetrokken. 

Niet aileen voor het CDA maar voor 

onzc gehele zo bedreigde samenleving. 

Want de centrale vraag is immers, zoals 

fractievoorzitter Heerma het formulcer-

recht, warmte, waarden en perspectief. 

Herorientatie 
Als er in deze tijd aan een ding behocf

te bestaat dan is dat aan vaste orienta

tiepunten. Dat geldt voor velen die de 

richting zijn kwijtgeraakt en doelloos 



door het Ieven gaan. Maar ook voor het 

C:DA waar de blik op de inspiratiebron 

wei eens vertroebeld werd door oppor

tunitcitsoverwcgingen en korte-termijn

vi-.ie. Vandaar hct grate belang van die 

relcraten die de diepte ingingen. 

Het zal daarom zeker geen toeval zijn 

geweest dat de bekende Zwitserse 

theoloog, professor Ki:mg, gevraagd 

was al aan het begin de toon te zetten: 

'De samenleving heeft dringcnd be

hoefte aan cen gerneenschappelijk 

ethos." Niet aan consumentisme, hedo

nismc en een grenzeloos individuali-.me 

dat slechts uit is op de bevrediging van 

de verlangens van de enkeling. Dat 

ontwricht de samenleving. "Juist een 

christen-democratische partij zou het 

als haar primaire en dringendc geeste

lijke en cultuurpolitieke opgave moeten 

rekenen, het ethische bewustzijn te ver

anderen. Want: uiteindelijk houdt ai

leen een gemeenschappelijk ethos de 

rnoderne samenleving bij elkaar." 

Dat is dus wei wat anders dan Donners 

stelling dat de samenleving niet door 

ethiek wordt bijeengehouden, maar 

door de overheid. 

Maar dat ethos kan niet zomaar be

dacht worden. Hct heeft diepe wortels 

nodig Vandaar dat Kling benadrukte 

dat ethische criteria hun verbindende, 

onvoorwaardelijke en universele karak

ter ontlenen aan de religie: "Het 

Humamwt wordt juist daardoor gered, 

omdat ingezien wordt dat het gegrond 

is op het Dillil1um." 1 Daar ligt ook het 

vaste orientatiepunt. Er valt daarom 

niet te ontkornen aan een diepgaande 

bezinning op de laatste en eerste grand 

van ons bestaan. Velen deinzen hier

voor terug. Zij mcnen dat 'waarden en 

normen' een zaak van persoonlijke 

smaak ::ijn 2 Dat is echter geen houdba-

re basis omdat dan immers de algerneen 

ethische criteria, die het waarlijk men

selijke, het huma11um, naar voren moeten 

brengen - in de ijle Iucht van het sub

jectieve blijven hangen. De formulering 

in de slotbeschouwing van de bundel: 

"Aileen een beraep op motieven die het 

alledaagse overstijgen brengt rnensen 

tot verantwoordelijkheid", is me dan 

ook te vaag en gaat niet ver genoeg. Er 

is veel meer nodig Hirsch Ballin for

mulecrde hel indringend, toen hij sprak 

over "de noodzaak van het aanvaarden 

van de exodus uit de zelfgenoegzaam

heid waarin we verkeren als mens en als 

maatschappij". Een levend geloof - ge

dragen door hct transccndente - is van 

kardinale betekenis voor een bevrijdi ng 

uit de kleffe greep van het horizontal is

me. Uit een levend geloof ontstaat een 

totaal nieuwe visie op mem, rnaterie en 

natuur. Niet voor niets spreekt het gra

te en eerste gebod eerst over het geheel 

op Cod gericht zijn van hart en ziel, 

verstand en kracht en vandaaruit over 

een gericht zijn op de naaste. Velen, 

zowel binnen als buiten de kerken, zijn 

dit zicht op deze grondwaarheid kwijt

geraakt, beneveld door een materialisti

sche en hedonistische cultuur. Daar ligt 

de diepste oorzaak van onze crisis. 

Spreken over waarden en 

normen is een ding. Maar de 

moeilijkheid zit, zoals mon

seigneur Bar terecht opmerk

te, vooral in toepassi ng 

daarvan. Het CDA weet daar 

alles van. In het rapport van 

Een duidelijke 

keuze voor een 

'sociaal gezicht' is 

nu onvermijdelijk. 

de Evaluatiecommissie klinkt duidelijk 

door dat in het verleden met de kern

woorden gerechtigheid, solidariteit, 

verantwoordelijkheid en rentrneester

schap niet voldoende ernst is gernaakt. 

"De afgelopen jaren is in de beeldvor

ming een vervlakking van het CDA-
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profiel opgetreden. Het materiele, het 

economische en het rationele zijn gaan 

overheersen. Verbinding met de uit

gangspunten werd ten onrechte als be

kend verondersteld." l 

Ook oud-premier Lubbers erkende rui

terlijk in zijn rede dat het 'no-110nsense 

beleid' heeft geleid tot een 'overmaat 

aan verzakelijking en het uit het oog 

verliezen van fundamentele waarden'. 

De conclusie kan niet anders zijn dat 

dit dus moet veranderen. Dat houdt in 

de vertaling in van de door het CDA 

beleden waarde in de praktijk van een 

samenleving die snel verhardt onder de 

zweep van het dominerende 'vrije 

markt' denken in dat een duidelijke 

keuze voor een 'sociaal gezicht' onver

mijdelijk is. Dit vloeit rechtstreeks 

voort uit zijn opdracht. 

Een enkel voorbeeld ter illustratie. 

Als gerechtigheid en solidariteit ernstig 

genomen worden dan betekent dit on

der andere een beleid dat de sterkste 

schouders ook de zwaarste lasten laat 

dragen. Daar komt vandaag niet vee! 

van terecht. Ook in onze samenleving 

wordt de kloof tussen arm en rijk steeds 

grater. Enerzijds een toenemende druk 

op de minima, anderzijds extreem stij

gende winsten. Hogere eisen aan het 

rendement gaan samen met ontslag van 

werknemers. De vrije markt bevordert 

de positie van de sterken en de zwakke

ren worden steeds verder teruggedrukt. 

Van deze regering, zo sterk onder in

vloed van de VVD, valt geen beleid te 

verwachten gericht op een meer recht

vaardige inkomensverdeling. Eerlijk

heidshalve treft hier ook het CDA 

blaam omdat het in het veri eden op dit 

gebied niet uitgemunt heeft in ijver. 

Is het niet een ongehoord schandaal dat 

tal van vermogende Nederlanders op 

vrijwel 'legale' wijze ontkomen aan fis-

cale verplichtingen7 Voor velen een 

sport waarbij 'respectabele' banken en 

belastingadviseurs de weg wijzen naar 

listig uitgedachte constructies. Dat 

daardoor lasten afgewenteld worden op 

de zwakkere groepen in de samenleving 

deert hen niet. Natuurlijk zegt dit iets 

over de morele gesteldheid van mensen 

die zichzelf als 'fatsoenlijk' zien. Maar 

nog steeds geldt 'de gelegenheid maakt 

de dief' Zeker in onze ge"individuali

scerde samenleving. Een overheid die 

deze 'gelegenheid' biedt schiet ernstig 

tekort en bevordert het onrecht. 

Waarom pakt het CDA, samen met an

deren die gerechtigheid en solidariteit 

zijn toegedaan, niet de koe bij de ho

rens? Om te beginnen met het aan

zwengelen van het debat over cen 

limitering van de hypotheekrente-aftrek 

en de bevordering van een internationa

le actie tegen de belastingparadijzcn. 

Het werkelijk ernstig nemen van de 

door het Evangelic ge"inspireerdc uit

gangspunten zou ook tot een verklei

ning van de in de afgelopen jaren 

gegroeide afstand tot de kerken kunnen 

voeren. In tal van kerken is de bezin

ning op gerechtigheid, vrede en be

houd van de schepping op gang 

gekomen en heel wat verder gevorderd 

dan tot dusverre in het CDA. Ceen 

wonder dat vele kerkleden zich in het 

verleden van het CDA hebben afge

keerd. Zij zochten hun toevlucht in de 

meer progressieve partijen en bij de or

ganisaties die - ook a! zijn ze niet ge

stoeld op 'evangelische basis' - meer 

doen voor de vertaling van het 

Evangelic in de praktijk Terecht zijn 

deze mensen in beweging gekomen. Zij 

beseffen immers dat het letterlijk gaat 

om Ieven en dood. Duurzaamheid en 

leefbaarheid van de samenleving kun

nen niet bereikt worden met fraaie 



woorden aileen. Het gaat uiteindelijk 

om "een ander soort samenleving op te 

bouwen die trekken vertoont van een 

komend koninkrijk waarin voor ieder

een plaats is", zoals professor Kooij

mans het formuleerde. 

Pas wanneer blijkt dat ernst gemaakt 

wordt met de vertaling van de kern

waarden naar de politiek toe, kan ver

wacht worden dat velen hun weg terug 

zullen vinden naar het CDA. Een weg 

die vermoedelijk ook begaan zal wor

den door het snel toenemend aantal 

landgenoten dat in verdrukking komt 

door een destructief regeringsbeleid 

dat, aldus Van Gennip, berust op een 

roll backscenario. 

Verbreding van het platform 
Zowel door Ki.ing als door de Belgische 

oud-premier Martens is gewezen op het 

grote belang van een samenwerking 

tussen 'gelovigen' en 'niet-gelovigen' op 

basis van gemeenschappelijke waarden. 

Een welkome voorzet voor een inten

sieve discussie in de komende maanden 

over de zo hoogst noodzakelijke 'ver

breding' van de basis van het CDA. 

Nederland is niet alleen sterk gesecula

riseerd. Ook het pluriforme karakter 

van ons land wordt met de dag duidelij

ker. Dat is een gegeven voor het CDA, 

dat zijn wortels heeft in een wel heel 

ver achter ons liggende tijd. Juist nu 

zich zoveel ontbindingsverschijnselen 

in onze samenleving manifesteren is het 

zaak bondgenoten te zoeken in de 

strijd voor echte menselijkheid. 

Dezelfde trouw aan de bron van inspi

ratie die de grondleggers van de chris

ten-democratic heeft bezield zou nu 

moeten voeren naar een hartelijke sa

menwerking met al diegenen die in we

zen voor dezelfde waarden staan. 

Moet het CDA zich daarom niet actief 

bezinnen op het tot stand brengen van 

een platform waarop allen samenwer

ken die uitgaan van de menselijke waar

den zoals Kung die definieerde? Het 

kan dan echt uitgroeien tot een saam

horigheidspartij. De scheidslijn loopt 

niet meer tussen christenen en niet-

Het internationale symposium over 'de christen-democratic als beweging van de 
toekomst' werd goed bezocht. Cfoto Mieke Schlaman) 
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christenen. In deze tijd van grote drei

ging gaat het om een hecht verbond 

tussen allen die zich willen inzetten 

voor het Ieven, voor ware humaniteit. 

Daarin kunnen we ons verbonden we

ten met joden, moslims, hindoes en an

deren. Velen zijn daaronder die geleid 

worden door een diepe verbondenheid 

met de Schepping, het Universum Zij 

koesteren eerbied voor het Ieven in al 

zijn manifestaties. Zij zou-

Andricssen werden tijdens hct syrnpoi

urn de gevolgen geschetst van het glo

baliseringsproces op ons sociaal- eco

nomisch belcid. Onder globalisering 

verstaat hij: "de steeds verdergaande 

verwevenheid van economic, politick, 

cultuur, solidariteit en milieu op we

reldniveau" Het is deze mondiale ver

wevcnheid die ons met beperktheden 

confronteert van onze eigen nationale 

zelf regionale structuur. 
den wei eens een heilzame 

invloed kunnen uitoefenen 
Moet het CDA zich Terecht wees Andriessen 

erop dat voor Nederland 

de weg naar het interna

tionale in toenemende ma

te via Europa loopt. 

Nuchter stelde hij vast dat 

"gedeeltelijke maar mel 

bekwaamheid uitgeoefen

de invloed in een groter 

geheel dat wei beslissings

macht heeft" voor Neder

land veel belangrijker is 

dan ontoereikend autono

rne beslissingsmacht De 

zelfgenoegzame staat 

op vermoeide, cynisch ge niet actief bezinnen 

op het tot stand 
worden christenen die te 

zeer zij n aangevreten door 

een verziekte cultuur. brengen van een 

platform waarop 
In dit verband is het van 

belang kennis te nemen 

van de activering van de 

samenwerking tussen we

reldgodsdiensten zoals die 

allen samenwerken 

die uitgaan van de 

onder andere in het kader menselijke waarden 

zoals Kung die 
van de World Conference on 

Religion an Peace (WCRP) 

gestalte krijgt. In deze bij definieerde? 
de Verenigde Naties (VN) 

geaccrediteerde wereldbeweging 

thans in meer dan honderd Ianden ver-

tegenwoordigd - werken godsdiensten 

met elkaar samen op basis van een we

derzijds respect voor de religieuze ver

schillen. Doel is een effectieve bevor 

dering van vrede door dialoog en geza

menlijke acties in situaties waarin reli

gies invloed kunnen uitoefenen 4 

Meest recente voorbeelden daarvan 

zijn: het gezamenlijk optreden tijdens 

de Sociale Top van de VN in Kopen

hagen, de samenwerking tussen chris

tenen en moslims op ontwikkelings

gebied en het gemeenschappelijk stel

ling nemen tegen discriminatie. 

Globalisering 
Door de vroegere EC-Commissaris 

heeft afgedaan lnderdaad' 

Vandaar dat de eng nationalistische be

nadering, zo typerend voor de voor

man van de VVD, volstrekt achter 

haald is. )uist voor Nederland is een ac-

tieve participatie in het integratiepro

ces van levensbelang. Dim kunnen 

kansen worden gerealiseerd omdat in

vloed kan worden uitgeoefend. 

Op drie punten van Andriessen's be

tong wil ik kort ingaan: 

Ten eerste op zijn constatering dat er 

internationaal eerder te weinig dan le

vee! overheid is. lnderdaad ontbreekt 

het de internationale samenleving aan 

effectieve instrumenten voor een effec

tieve aanpak van grensoverschijdende 

problemen. Zijn pleidooi dat de chris-



ten-democratic zich dan ook mondiaal 

krachtig moet inzetten voor een mcer 

hevredigend internationaal ordenings

instrumentarium verdient aile steun. 

Zowel op het tcrrein van milieu, ceo

nomic en financien. Hieronder valt ook 

een internationaal regime dat de groot

schalige ontduiking van fiscale ver

plichtingen tegengaat. 

Ten twcede zijn erkenning dat we toe 

zijn aan een herijking van ons wel

vaartsbegrip. lnderdaad heeft de econo

mic de grenzen van de duurzaamheid 

hereikt en is ecn partijoverschrijdend 

vernieuwingsdenken vereist 5 Ook ligt 

voor de hand dat voor christen-dcmo

cratcn de twcedeling in de samenleving 

en de groeiende inkomensongelijkheid 

volstrckt onaanvaardbaar zijn. Maar 

moet hier de lijn niet worden doorge

trokken? Voigt uit deze erkenning niet 

dat we moeten streven naar een andere 

meer sobere levens<>tijl die een geringer 

hcslag zal leggen op grondstoffen en 

milieu zodat er meer leefruimte ontstaat 

voor dat grote deel van de mensheid 

dat nu aan honger en ellen de te gronde 

gaat? Wat op ons afkomt is geen blind 

noodlot maar het resultaat van ons han

delen of niet-handelen-'• Het is daarom 

de hoogste tijd dat het CDA, evenals 

andere partijen, ernst gaat maken met 

een andere koersl Wereldgodsdiensten 

zouden deze 'kentering' krachtig moe

ten ondersteunen omdat het huidige 

'gretigheidsdenken' - opgejut door een 

agressieve en irritante reclame vol

strekt in strijd is met de kern van datge

ne wat joden, christenen, moslims, 

hindoes en anderen bezielt. 

Ten derde. In de indrukwekkende slot

zin van Andriessen's betoog spreekt hij 

over bet geven van nieuwe inhoud "aan 

verantw~)()rdelijkheid voor zichzelf, de 

ander dichthij en veraf, in het gerecht

vaardigd bewerken van de schepping 

die ons voor onszelf en voor komende 

geslachten is toevertrouwd" Dat houdt 

heel veel in. Het impliceert dat onze 

normen verder reiken dan de grenzen 

van de Europese Unie, zij moeten na

melijk ook gel den voor de 'ander veraf'. 

Een terechte conclusie van 'globalise

ring'. Het betckent wei dat we veel 

meer rekening zullen moeten houden 

met de 'legiticme belangen' van deze 

anderen, met name in de arme Ianden 

ook al zou onze machtspositie het mo

gelijk maken onze belangen door te 

drukken'. 

Concreet denk ik hier onder andere aan 

de negatieve consequenties van het 

Europese landbouwbeleid en de ge

meenschappelijke handelspolitiek. Wat 

nu gebeurt is onwaarachtig. Bidden 

voor de nood in de wereld en tegelij

kertijd cen beleid gedogen dat deze 

nood juist vergroot (onder andere dum

ping van vlees en zuivel waardoor tal 

van veeboeren in de arme Ianden in de 

vernieling raken) Onvermijdelijk zul

len pijnlijke aanpassingcn noodzakelijk 

zijn wanneer die 'nieuwe inhoud aan 

verantwoordelijkheid' in beleid wordt 

omgezet. 

Aan deze discussie zou de Europese 

christen-democratic, juist op grond van 

de gemeenschappelijke waarden, volop 

moeten deelnemen. 

Tenslotte 
Het proces van bezinning in het CDA 

is met een stevige aftrap in de goede 

richting begonnen. Het is van belang 

dat dit doorgang vindt. In de afdelin

gen, op tal van plaatsen Daarhij gaat 

het om cen duidclijke keuze voor een 

rechtvaardige en duurzame samenle

ving. Een samenleving, zoals Heerma 
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zei, "met een menselijk gezicht". ]uist 

ook voor de vreemdeling en de zwak

ken in ons midden. Dat hiermee iedere 

opportunistische en harde opstelling le

genover de vreemdeling in ons midden 

verworpen wordt is duidelijk. 

De toekomst van het CDA ligt naar 

mijn overtuiging niet in een 'meer 

rechtse opstelling' maar in het ernst 

maken met die wezenlijke waarden die 

vanaf het begin een richtsnoer zijn ge

weest. Nodig is ook het tijdig afschud

den van een partijcultuur die te lang 

gekenmerkt is door cynisme en bereke

ning. De rampzalige gevolgen daarvan 

kennen we. 

Niet strategie en tactiek maar aileen 

een wezenlijke koersverandering van 

binnenuit, 'vanuit het hart', biedt hoop 

op een dynamische toekomst! Dat kan 

aileen maar door het weer vrijmaken 

van de verstopte inspiratiebronnen. De 

kentering in onze samenleving is ten 

nauwste verbonden met een herbezin

ning op onze werkelijke plaats tijdens 

de korte tijd van Ieven op deze aarde. 

En dat raakt de kern van ons geloof 

Herorientatie en tegelijkertijd verbre

ding van de basis zodat een perspectief 

geopend wordt op een leefbare mon

diale samenleving. 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig ar

gumenten gegeven worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn welkom die in niet meer dan 

2000 woorden een prikkelende 

kwestie neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzet van CDV: het 

client te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 


