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Het gaat er om een derde weg te vinden tussen een seculier-tech

nocratische visie en een premodern-sacrale visie. Een wereldethos, 

de basisconsensus tussen gelovigen en niet-gelovigen over verbin

dende waarden, onherroepelijke maatstaven en basishoudingen, 

vormt die derde weg. Zonder een nieuw wereldethos zal er geen 

nieuwe wereldorde zijn. De bijdrage van de christen-democratie 

aan dat gemeenschappelijke ethos kan zijn dat zij 'christelijk' blij

ven wil, ja, zelfs 'nog christelijker' wil worden. 

D 
e grate Europe. sc revolutic 

van 1989 is door nicmand 

voorspeld. N1et door as

trologen, 

noch door politicologen, 

theologen of futurologen. 

Nu vragen zich de gocroes 

en de analytici van deze 

tijd ovcral ter wcreld af 

hoc het verder moet met 

Europa en de wereld. Ecn 

christelijk Europa? Is dat 

nog een inspirerend idee 

voor de tockomst' Wat is 

er van dat cens zo trotse 

Macher-. de planners en stratcgen nog 

een christelijk Europa' ln is een chris

ten-dcmocratische partiJ, als ze nog 

slcchts partij-van-dc-cco

nomie zou zijn, nog cen 

christclijke partij) Hoc 

staat dit continent er ei

genlijk in het algemeen 

geesteli1k voorc 

Het is duidelijk Achtcr 

zulkc vragen gaan twec to

taal vcrschillende voorstcl

lingen van F.uropa schuil. 

Er is in de eerstc plaats het 

beeld van een lunctionalis-

woord, dat een program- Prof dr. H. Kiing tische economic en poli

ma inhield, gcworden? Wie droomt tiek, zoals dat door mcnige Brusselse 

vandaag de dag nog de romantische 

droom van een Novalis waarin chris

tendom en Europa synoniemen zijn' 

Hccft christendom en daarmee ecn 

christen-dcmocratische partij in Europa 

eigenlijk nog wei een toekomst7 01 
omgekeerd, is het Europa van de 

tcchnocraat en belangengroep in de 

verschillendc Ianden wordt gepropa

geerd Europa is in dcze visic in de ecr

ste plaats markt, organisatie en 

cconomisch weefsel. Europa is een gro

te linanciele, economische en sociale 

ruimte, die met de modernste technic-



ken van produktie en handel, de rnoge

liJkheden van management en de in

vloeden van de vakbonden, vorm moet 

kriJgen AI, de chri5ten-democraten 

hun toekom5t in zo'n [urnpa zicn, dan 

moetcn zc naar rnijn idee hun r1aam 

veranderen en het aanhang<>el 'chri-.te

lijk' 5chrappen 

Het Europa-beeld van een functionalis

ti5chc econornie en politiek werpt on

dcrtussen zovccl vraagtekens op, dat 

men in principe zondermeer kan toejui

chen wat de pall', ons steeds weer over 

de gee<;telijkc situatie van Europa op 

het hart heeft gedrukt: Europa moet 

gcc<;tclijk-religieus vernieuwd worden' 

,'v1aar alles hangt cr vanaL wat men on

der dcze geestelijke-rcligieuze vernieu

wing vcrstaat. AI in I 982 had Johannes 

Paulus II in het middelceuwsc bede

vaartsoord Santiago de Compo-.tela 

zijn geheel andere visie op Europa uit

eengezet: de op herstel gcrichte utopie 

van een '<>pirituclc eenheid van Europa' 

en her door het katholieke Polen gcln

spireerde programma van een 'her

cvangelisering van Europa' [n de 

n1euwstc moraal-encyclieken en de 

Room'>e catcchismu<> makcn nu ook de 

conservatieve chri-,ten-dcmocraten dui

delijk wat allcmaal van hen verwacht 

wordt: een geheel en al op restauratie 

gerichte visie, waarrnee ze wellicht 

'Ridder van hct heilig graf' worden, 

maar waarmce ze zeker gecn dcmocra

tische verkiezingen kunnen winnen. 

Maar deze restauratie-visie roept ook 

fundamentele tegcnvragcn op. Want 

het pauselijke programma vnnr ecn her

ker5tcning van Europa gaat gepaard 

met een besliste afkeuring van de 

Wcstersc democratie, omdat die zou 

neerkomcn op consumentismc, hcdn

nisrne en rnateriali-,me. En a!-, men gocd 

luistcrt, dan is er geen <>prake van een 

onduhhelzinnig instcrnrnen rnet moder

nc waarden van gewetensvri)heid, de 

parlcrnentaire dernocratie, het plurali'>

me, de individualiteit en de tolerantic. 

Prncl op de -.orn zijn steeds weer de 

morelc vragen, van gebnortenbeper

king tot euthanasic: Europa moet in 

premndern-rniddcleeuwse gee-.t veran

derd worden, in overccnstemrning met 

het beeld van een man die de paradig

ma-verandering van de Reformatie 

noch die van de Verlichting werkclijk 

heeft hegrepen en geaccepteerd. Een 

gecstclijke vernieuwing van Europa, die 

in feite neerkomt op een herkatholisc

ring, beter gezegd op een herromani<>e

ri ng, waar rnensen rnet een andcr 

geloof en ongelovigcn, waar protestan

ten, orthoxcn en joden, waar twijtelaars 

en afvalligen op zijn hoogst worden ge

duld. lk hen nict de enige die een der

gelijke visie van de 'rcstauratie van een 

christclijke Europa' heschouwt als ecn 

dronrn, die in geen geval de weg kan 

wijzcn naar een chri-,ten-democratie 

die open wil staan voor de toekom<>t. 

En daarom heh ik me dan ook ver

heugd over de allcsbehalvc rcstauratie

vc analyse van de '>lructurelc veran

deringen in politick en sarncnleving die 

in de discussienotitre van dit symposi

um te vinden is. Wat hen-eft de geeste

lijk-religieuzc situatie wordt terecht 

vastge-.teld 

Wij Ieven in ecn tijd van versnelde 

-.ecularisatie, waarin hij vclcn de we

reldbeschouwelijk-religieuze hindi ng 

loS'>er geworden is of verhrokcn. 

2. Wij Ieven in een tijd van grocicnd 

plurali-,me wat bctreft zingeving de 

grote godsdicn<>ten splitsen zich steed-. 

mecr op in 5tromingen, groepen, kleine 

geloofsgemeemchappen en autnnnrnc 

institutcn, cr ontstaat een markt met 
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een bont aanbod aan religieuze ant

woorden en door miljocncn mcnsen 

wordt een soort patchworkreligie gc

praktizcerd 

3. Wij Ieven in ccn tijd van ecn radica

le gecstclijke individualisering, waarin 

ieder 'mondig' individu het rccht opeist 

een eigen mening te hebhen, zijn eigen 

heslissingen te nemen, om zich tegclijk 

af te zctten tegen de betuttcling door 

maatschappelijke instituten als kerk of 

staat, vakbond ot andere helangengroe

peo. 

4. Anders dan in de documenten uit 

Rome gebeurt, crkent men in de discus

sienotitie dat dit proces 

Wat bindt de moderne 
samenleving? 
Dit wa'> het thema dat behandeld wcrd 

op cen congres van de deelstaatsrcge

ring van Haden- Wlirttcmberg op 6 en 7 

april 1995. Op verschillende punten le

ken de sprckers van diver<,c pluimage in 

hun diagnose overeen te stemmen. 

t-,laar die diagnoses roepen hi) mij te-

genvragcn op. 

Diagnose 1 

Het tunctioneren van de modcrne staat 

is mogelijk door van alles dat de -,taat 

zeit niet in haar macht heeft. De mo-

derne samenleving hcclt 

van secularisatie, pluralise

ring en individualiscring 

een ontwikkeling is waar

aan twec kanten zitten, dat 

het ecn ontwikkeling is die 

zowel vele ri-,ico's en gcva

ren, a\-, kansen en voor

dclcn in ztch bergt: de 

men'> moct al'> vcrantwoor

delijke persoon handelen. 

Hij wordt daarmec ook op 

zi_jn eigcn lot tcrug gcwor

pen. In ieder gcval is daar

mec de hehoef te van de 

men-;cn aan gehorgenhcid, 

De pauselijke visie 
richtinggevende <,ociale en 

politieke ideecn nodig 

op 'de restauratie Die komen voort uit over

tuigingen, attitudes en tra

ditie'> die voorat gaan aan 

de vrijhcid, waardoor ze 

zich kunnen ontwikkelcn. 

Deze bronncn zijn nict 

vanzelt-,prekend aanwezig, 

maar moeten worden nn

derhoudcn, opgewckt en 

doorgcgcvcn door opvoc

ding (a\dus de rcchter 

F.W. Biickcntiirdc van her 

van een christelijk 

Europa' kan in geen 

geval de weg wijzen 

naar een christen-

democratie die open 

wil staan voor de 

toekomst. 

a an ideeel perspectiel, a an oricntatie

puntcn die houvast hicden, gegroeid. 

F.n hier tckcnen zich, meen ik, wellicht 

ook nieuwe mogelijkhedcn at voor een 

partij die zich nog steeds door de chris

tclijke hoodschap aangesproken voelt. 

Het znu du-; daarom mocten gaan, ccn 

derde weg te vtnden tussen een sec.u

lier-technocratisc.he vi'>ie op Europa en 

cen premodern-sacrale visie, die zich, 

simpcl gezegd, niet in de war laat bren

gen noch door Bru<;<;e\, noch door hct 

Vaticaan. 

Om concreter te worden, -.tellen we de 

vraag: 

cotlstitutioneel hotl. 

t-, laar mijn tegenvraag: ,\\aar wat, a is de

ze gemeen-;chappelijke ovcrtuigingcn, 

attitudes en tradities, die vooralgaan aan 

de vriJheid, blijkbaar verrcgaand zoek 

zijn geraakt~ \X'at niet mecr he'>taat, kan 

men niet onderhouden, en wic zal 'wak

ker maken' wat -;\apcndc liJklc 

/)iai}Hose 2 

De nwdcrne maatschappelqkc orde 

heeft lang kunncn vertrouwen op een 

dik '<,tootkussen' van voor-nwdernc zin

gevings- en plichtsy'>lcmcn, die than'> 

verslcten zijn. Dat stootku'>Scn zorgde 

dat het nu eenmaal noodzakelijke re<,-



pect voor hct gezag van de -;taat, de ge

hoorzaamheid aan de wet en een ethiek 

van fat<,oenlijk samenlcven in een maat

schappij in stand bled. ,'daar inmiddels 

zijn de traditionele bronnen van zinge

ving uitgeput (aldu<, de Frankfort<,e '>0-

cioloog H. Dubiel) 

Tegenvraag Zal de burger zell zulke 

bronnen van zingeving weer kunnen 

'uitvinden'; Dat is een vee! te zware op

dracht voor hem. De mens kan niet ai

le., opnieuw bedenken ( tcgenwerping 

van H. Ceisslerl. Waar zal de huidige 

memheid de rnorele en Juridische 

houw<,tenen voor <,amenleving en '>aam

horigheid vandaan halen, waar de nicu

we maat<,chappelijke con<,en-;u-; op 

kunnen houwen7 

Dilli}llose 3 

J'vlogelijkheden om bet bewustzijn van 

normen en waarden te verqerken ziJn 

aanwezig, maar op ieder van die moge

lijkhedetl werkt ook een tcgenkracht in 

(]= llitz) 

- ,\leer decentra]i<,atic het bestuur 

dichtcr hij de burger hrengen (maar in 

de praktijk worden <,teeds meer eisen 

aan de staat en regering gesteld). 

Vcrsterking van de gemeenschap 

(maar tcgclijk zijn er steeds brutalcre 

uitingen van ego·,·sme, a! op school). 

1-cminisering van de maat<,chappiJ 

(maar van et'n overwinning van de ma

chn-cultuur zijn we nog ver verwiJ

derc!J. 

- Het gezin weer tot ordcnend beginsel 

van de maat'>chappiJ maken (in Ieite 

echter wordt de maatschappiJ steeds 

mecr tot het ordenend principe van de 

gczinncn) 

- ,'v\cnsenrechtenpolitiek voorrang ge

ven hoven cxportpolitick (maar in Ieite 

wcgcn de economische helangen <;teed<, 

zwaCJrdcrJ 

Klcincre scholen lmaar het aantal te 

lxtalen leraren niet uithreiden . ) 

Dan de tegcnvraag: En de religie7 Er 

werd wcliswaar gesproken van gemcen

schapszin en 'Lil}aturm' (hindingen), 

maar religie were! in het gunstigste ge

val slechts zijdelings genoemd. 

Opmerkelijk was, dat een filosoof 10. 

Hoffe) in een van zijn stellingen meent 

te kunnen vaststellcn, dat de maat

schappij haar samenhang krijgt 'door 

taal, door school en hogeschool (uni

versitcitl, door kun'>t, wctenschap en fi

losofie' Nu zullen waarschijnlijk <,]echts 

wcinig mensen van mening zijn dat de 

huidigc maat<,chappij haar samenhang 

juist door filmofie vindt. Dat zells een 

filosoof van uitgesproken christelijke 

kom-af de religie volledig buiten he

schouwing laat, is zeer verrassend en 

vraagt om kritiek. 

De ambivalentie van de religie 
Als ik al-, theoloog ten gunste van de 

religie spreek, wordt mij ongetwijleld 

direct tegengeworpen: 'Rcligie ver

deelt'' lnderdaad, dat valt niet te ont

kenncn: wanneer jc de huidige toestand 

van de religie<, in de wereld be-;chouwd, 

kan je met de bcste wil van de wereld 

niet heweren, dat de religie overal de 

maatschappij bij elkaar houdt. lntegen

deel, er hehben zich twee splijtzwam

men aangediend die de maatschappij 

uit elkaar drijven en het verval vcrsnel

lcn. 

I Het religieuze fundamentali-;me. Dat 

wordt tegenwoordig vooral in moslim

landen op een schrikbarendc manicr vi

rulent: een verschijnsel met zowel 

-;ociale, politickc als religieuze wortek 

i\laar het fundarnentalisme i'> niet aileen 

een verschijnsel binnen de islam. Het i-, 

ook opgekomen en tegenwoordig wijd 

verbreid binnen het prote<,tantse chri'>

tendom. lntu<,<,en hcstaan er niet aileen 

in het chri-;tcndorn, maar ook in andere 
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religies als jodendom, boeddhisme en 

hindo6smc, varianten. Hct lundamcn

talismc i' een wcreldprobleem. [en in 

de christcn-democratische partijcn vecl 

minder besproken variant van het lun

damentalisme dan de islamitische is ei

gcnliJk van vcel grote bclang voor de 

christen- dcmocratie: 

2. Hct morele rigorisme van het katho

lieke leergezag. In concrete, zeer om

streden kwesties als anticonceptie, 

kunstmatige bevruchting, zwanger

schapsonderbreking, prenatalc diagnos

tiek ol euthanasie conlronteert het de 

samenlcving met ecn welhaast lanatiek 

extrcmisme. Dit lclle extremisme declt 

de samenleving op in een 'cultuur van 

het Ieven' en ecn 'cultuur van de dood', 

deelt de mensheid op in hen die het Ie

ven verdedigen en hen die cr tegen sa

menspannen en ziet de mensheid <,taan 

op een tweesprong vanwaar de wegen 

naar heil of vloek leidcn. Elke vrouw 

die de pil gebruikt. behoort volgens de 

nieuwe pauselijke cncycliek (1995) tot 

hen 'die tegen het Ieven samenspannen' 

en tot 'de cultuur van de dood' Zr1 is 

met haar 'voorbehoedingsmentaliteit' al 

op de weg naar de 'abortuscultuur', hoe

wei het in Ieite JUJst omgekeerd is: de 

vrouwen die voorbehocdsmiddelen ge

hruiken, willcn JUist abortus vermijdcn, 

terwijl de paus, die deze middclen ver

hiedt, in Ieite als geen ander het plegcn 

van abortus hevordcrt. Hier wordt niet 

aileen de katholieke kerk gespleten, 

hier probeert men de menshcid te splij

ten, zoals de wereldbcvolkingsconle

rentie in Cairo heclt Iaten zien. 

De hron van de roomse dogmatiek en 

moralisme is zoals altijd de aampraak 

op onlcilbaarheid het woord 'onlcil

baar' wordt in de jongste moraal-ency

click uit angst voor hcftige publieke 

reacties nauwgezet vermeden, de aan

spraak op onleilbaarhcid is echter on

verminderd aanwezig, in hct beroep up 

her gezag van Petrus, de Heilige 

Schrilt, de traditie en de consensus van 

het (bang gemaakte) episcopaat. /c 

De deel11emers munetJ i11tensiej deel mm de disctiSSie op het symposium. 
(Jato Micke Sch1mHm1) 



kunt je aileen maar alvragen hoe lang 

het eigenlijk nog door kan gaan met 

zo'n autoritair middelceuws systeem, 

waarvan de crosic met de dag tasthaar

der wordt. We hehhen dringend cen 

nieuw oecumenisch concilic nodig. 

,".bar wat moeten in de tussentijd de 

christen-democraten doen' 

In plaats van vrijblijvend 
pluralisme ethos dat hoven 
partijen staat 
1\kt het oog op dcze splijtzwam is het 

gecn oplossing de mens de laHe soep 

van de onverschilligheid en het vriJhliJ

vende pluralismc als nieuwe maat<.chap

pelijke con<,en<,us op te dienen. lui<;t in 

het We'>ten houdet1 talloze mcnsen, 

vooral ziJ die het zic.h kunnen permitte

ren, er een leven<,<,tiJI op na van onvcr

<,chiiligheid, consumentisme en hedo

ni'>me. Ook ZIJ houden de samenleving 

niet bij elkaar, omdat ze uiteindelijk 

slecht-, uit zqn op bevrediging van de 

verlangem van de enkeling: lofrede

naars van het hedoni-,me I zoals de 

vrocgc:rc revolutionair C:ohn-lkndit) 

geven in fcite de pau<, gelijk Socio

logcn <,preken van een 'fdclmJs,)mllsch<ljt' 
( Ccrhard Schulze) Het tndividu hehar

tigt zijn helangen en is aileen hereid tot 

engagement als dat bijdraagt aan de be

vrediging van zijn eigen behodte<, of 

lustgevoelens. lndividualitcit is hier tot 

een grcnzeloos individuali'>me verwor

den, dat hct individu niet gelukkig 

maakt en de samenleving ontwricht. 

Het i'> niet gemakkeliJk ee11 plcidooi tc 

houden voor ccn mtddenweg ten aan

zien van dit dilemma. lk zal dat wei 

doen door te hctogen dat de samenle

ving hij clkaar wordt gehouden door 

een verplichtend en verbindend ethm. 

dat voor de gelovtgcn in het geloot in 

Cod verankerd i-,, maar dar door niet

gelovigcn ook on1 hun1anc rcdcncn gc-

dragen kan worden, en dat dus boven 

de politieke partijcn staat. 

)ui'>t een partij die zich met her voor

voegsel 'christelijk' tooit, mag zich in 

de samenleving niet door cen ovcrdre

ven streng moralisme isoleren. [en e

thos zal een <,amenleving aileen dan 

biJeenhouden als de mensen het gevoel 

hebhen dat de ethische normen en 

maatstaven die de kerken/religie'> uit-

dragcn, 

geen ketetl'; ot bocicn zijn, maar 

<,tutten en <,teunen om steeds weer op

nieuw richting, waarden, houdingen en 

zin le vinden voor en te reali'>eren in 

het eigen Ieven. 

niet de uitdrukking ztJn van een 

ego'lstl'>che hclangenhehartiging door 

een kerkelijk apparaat, maar uitdruk

king van cen aile mensen verhindende 

en voor aile menscn bindende ha'>is-

overtuigi ng. 

nict buiten de orde wiilen plaatsen 

en wiilen veroordelen, maar juist wiilen 

uitnodigen en appcilcren. 

Dat wordt bedoeld met een bovcn de 

partijen uitgaand ethos voor de gehclc 

aardc en de gehele memheid (wcrcld

ethos 1. 

lk zou hiermec samcnhangende 'uttda

gingen' en 'antwoorden' kort en krach

tig in dric punten wiilen tormulcren: 

We Ieven in een wcrcld en een tijd 

waarin we nieuwe gevaarlijke <,pannin

gcn en polarisatie~ waarnen1en tus-,cn 

gelovigcn en niet-gelovigen, kerkelijk 

gebondenen en <,ecularisten, klcrikalcn 

en anti-klcrikalen - niet aileen in Ru<,

land, Polen en Omt-Duitsland, maar 

ook in frankrijk, in AlgeriJe en in 

Noord-Amcrika .. 

Op deze uitdaging antwoord ik de de

mocratic zal niet overleven, als gelovi

gen en nict-gclovigcn gcen coalitie 

aangaan in wederziJds respect' 
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Maar, zullen velcn zeggen, Ieven we 

niet in een periode van nieuwe con

frontaties tussen culturcnJ 

lazekcr: 

2. Wij Ieven in een wereld en een tijd 

waarin de mensheid bedreigd wordt 

door een 'clash of ciuilizations' (S. Hun

tington), een op elkaar botsen van cul

turen van de islam of het confucianisme 

en van het Westen. Weliswaar worden 

we niet zozeer bedreigd door een nieu

we wereldoorlog, maar wei door aile 

mogelijke conflicten tll',sen twee ian

den of in een land, een stad, ja zelfs in 

een straat of school. 

Op deze uitdaging antwoord ik: Er zal 

geen vrede tussen de culturen zijn zon

der een vredc tussen de godsdiensten~ 

En vrede tussen de godsdiensten zal cr 

niet zijn zonder ecn dialoog tussen de 

godsdiemten! 

Maar velcn zullcn tegenwerpen: Zijn er 

niet zoveel dogmatische verschillcn en 

hindemi"en tussen de verschillende 

godsdiensten, dat een echte dialoog 

een na'leve illusie is' )azeker: 

3 We Ieven in een wereld en cen tijd 

waarin bctcre betrekkingen tussen de 

godsdiensten vaak geblokkeerd zijn 

door aile mogelijke dogmatische opvat

tingen - en die zijn niet aileen in de 

De democratie zal 

rooms-katholieke kerk, maar 

in aile kerken, religies en ide

ologiecn te vinden. 

niet overleven als 

gelovigen en niet

gelovigen geen 

coalitie aangaan in 

wederzijds respect. 

Op deze uitdaging is mijn 

antwoord: Er zal geen nieu

we wereld-orde tot stand ko-

n1en zonder ecn nicuw 

wereld-ethos, een de hele 

aarde en aile planeten omvat

tend ethos, aile dogmatische 

mcningsverschillen ten spijt. 

Wat precies moet de lunctie zijn van 

zo'n wereldcthos~ Een ethos dat de aar-

de omvat is geen nieuwe ideologie ol 

superstructuur, het is er niet op uit het 

specifieke ethos van de vcr>chillende 

religies en hlosoheen overbodig te ma

ken, het is dus geen vervanging voor de 

Tora, de llergrede, de Koran, de 

Bagavadghita, de woorden van Boed

dha of de spreuken van Confucius Dat 

ene wereldethos betekent niet dat er 

maar ccn wereldcultuur kan bcstaan, en 

houdt zeker niet in dater maar een we

reldreligie mag zijn Positief gezegd

een wereldethos is het noodzakelijke 

mini- mum aan gemecnschappelijke hu

mane waarden, maatstaven en basis

houdingen Of, nog preciezer het 

wereldethos i'> de basisconsensus over 

verbindende waarden, onherroepelijke 

maatstaven en basishoudingen, die 

door idle godsdiensten ondanks hun 

dogmatische meningsverschillen wor

den gedragen, ja, die ook door ongclo

vigen kunnen worden meegedragen. 

De 'Verklaring' van het 
parlement van 
wereldgodsdiensten 
Zo'n consensus zal op heslissende wijze 

eraan bijdragen om de van Europa en 

Amerika tot aan Rusland en China ge

voelde oricntatie-crisis te overwinnen. 

Daarom is het zo ontzettend belangrijk 

het document te be.,tuderen dat voor 

hct ecrst in de geschiedenis van de 

godsdiensten een dergelijke minimalc 

hasisconsensus lormuleert: de 'Ver

klaring over het wereldethos'. die het 

parlcment van de wereldgodsdiensten 

op 4 september 1993 in Chicago heelt 

aangenomen. Hct is ondcrtckend door 

zowel de Dalai Lama als de kardinaal 

aartsbisschop van Chicago, door rab

biJnen zowel als door invloedrijke mos

lims, boeddhisten, hindoes en ook door 

vertegenwoordigers van klcine rcligieu

ze groeperingen. 

De tekst gaat uit van de basisgedachte 

geen nieuwc wereldorde zondcr een 



wereldcthos' Daarmee wordt cen heel 

rrakri'>ch anrwoor·d gegcvcn op de 

vraJg ol we crin kunncn ~lagcn on1 in 

onzc rlurall'>tische waardcn- en wcrcld

ordc algcmecn vcrhindcnde ethl'>che 

normen tc verankeren. In het document 

worden de ethischc richtlijnen gdun

dccrd tn de ba,isrlicht: Elk men' (wit 

of geklcurd, man of vrouw. riJk of Jrml 

moct men'>CliJk worden behandeld. Dit 

li)kt aileen maM ccn vanzeHsrrekcndc 

cis. maar dat ts hct niet. In de vcrkla

ring wordt deze ci'> nog ver<,tcrkt door 

ccn twcedc basi'>eis, de bekendc 'gnu

den rcgel'. die men '>inds duizendcn ja

ren in velc rcligieuzc en cthi,che 

tradrttes van de mcn<,hcid kan vinden 

en die haar hestaansrecht r·uim'>choot<, 

hcdt hcwezcn Wat ll niet wilt dat Ll 

gcschtcdt. doc dar ook een ander nict. 

Deze regel wordr door hct wereldparle

ment gczicn als de 'onverandcrlijke. ab

soluut noodzakeliJkc norm voor aile 

lcvcnl..,tcrrcincn', 'voor gezrnncn en gc

mccmchappcn, voor rasscn, natie' en 

rclrgic< r 

Up dit fundament stoelcn vervolgens 

vier 'onwrikhare geboden'. waarmee ai

le godsdicn'>ten kunncn instcmmen:' 

De plicht tot ecn cultuur van ge

weldloosheid en tT<,f1ect voor het Ieven 

I hct ocroudc gehod 'lc zult nict doden' 

ol 'Heh cerbied voor het !event') 

2. De plicht tot cen cultuur van solida

ritcit en een rechtvaardigc cconomi

schc ordc I het ocroude gebod 'le zult 

111et <;tclcn' ol· 'Handel rechtvaardig en 

ccrl i 1kr' I 

1 De plichr tot cen cultuur van tole

ranttc er1 cen Ieven in waarachtigheid 

ihct ocroudc gehod '}c zult nit'! liegcn'. 

of 'Sprcek en handel in waarachrig

hcid•) 

~- De plicht tot een cultuur van rechts

gelijkhcid en r;:u·tncrschap tusscn man 

en vrouw (het oeroude gebod 'Jc zult 

gccn ovcrspcl plegen' of: 'Acht en be

mint clkaar 1
') 

lui'>t cen christcn-dcmocratische partij 

zou het total haar primairc en dringcn

de gcestelijke en cultuurpoliticke opga

vc moetcn rekencn, het ethische 

bewustzijn te vcranderen. Want: uitcin

dclijk houdt aileen cen gcmeenschap

pelijk ethos de modernc samenlcving 

bij elkaar! De bijdrage van de chri'>ten

dcmocratic aan dit gemecnschappeliJkc 

cthm kan jui<,t zijn dat ziJ 'chri'>telijk' 

blijvcn wil. ja, zeit, 'rwg christclijker' 

wil worden. 

Aan deze centrale gedachte voeg ik 

door nood en tijd gedwongen in 't kurt 

toe: 

De politieke betekenis van het 
geloof in God en Christus 
a. Over hct geloof in Cod. Om het, 

met hct oog op de 'duurzame ontwik

keling' van de mensheid, provocerend 

te tormuleret1: waarom zuu zolang 

men daarhij zell geen gevaar loopt 

ccn n1i~dadigcr zijn gijzelaars nict mo

gen doden, ccn dictator zqn volk niet 

mogen ondcrdrukkcn. cen commerciclc 

onderncming een rropisch regcnwoud 

nicr mogen kappcn, een natie gcen our

log 111ogcn beginncn on1 vcrn1ocdc 

olie- en goudvoorradenc Zc dicnen 

daarmee toch volop hun cigenbelang 

en cr be'>laar toch geen rramcendent 

gezag dar onvourwaardclijk voor ieder

ccn geldt~ Waarom zouden ze be,list 

anders mocren handekn' Hcbben we 

voldoende vcrweer tegcn deze opvat

tingen en vragen met een 'bcrocp op de 

redc' (de 'menseliJke natuur'. de 'huma

niteit'l_ nu al zo vaak i'> gebleken dat 

met een dergcliJk heroep tcgenstrijdigc 

positie'> vcrdedigd kunnen wordenc 

De godsJiensten beroepen zich hier op 

<:en wcrkeli,kheicl die de lilmofcn te-

z 



genwoordig mec<;tal uit <;chaamte of 

verlcgcnheid buiten beschouwing Iaten, 

hoewel de hoofd-.troom van de filosohe 

vanaf de voor-Socratici en de vroegere 

lndi<;che denkers tot aan Kant, Hegel, 

Kierkegaard en zelfs Nietzsche rondom 

ecn middelpunt cirkelt het enc Abso

lute, bron van ecn alles overkocpelendc 

zin, dat de enkele mens en ook de men

selijke natuur, ja, de helc menselijke ge

meemchap, de keten van 

antwoordelijkheid te drJgen voor zijn 

handclen. Welbegrcpen i<> theonomie 

(Cod hcpaalt wat gocd en slecht i'> 

red.) du<; geen heteronomie (de men<; is 

ondcrworpen aan rcgels VJn buitenaf -

red ). Het is de grond. de garantie maar 

ook de bcgrenzing van de men<;e\ijke 

autonomic, die immer5 nooit in willc

keur mag ontaarden. 

Wie wil, kan het ervarcn, aileen de ver

bondcnheid met iets dat 

de gcneratie<; in verleden, 

heden en toekomst onwat 

en behecrst. 

Jezus geeft zicht op 
oneindig i-., <;chenkt vrij

heid tegenovcr a\ het ein

digc. In zoverrc is te 

bcgrijpcn dat men in de 

prcambulc van de grond

wet der Duitse Bondsrc

publiek na aile onmen

selijkheden van de nazitijd 

- vastgehouden heeft - en 

mijn'> inziens ook moet 

bliiven vasthouden - aan 

de dubhelc dimen'>ie van 

de verantwoordelijkheid 

een zinhorizon, een 
Dit Ab<;o\ute is geen <,taat, 

geen partij, geen kcrk, 

gccn lcidcr en gcen pau". 

Het is de IJatste, hoogste 

wcrkelijkheid zclf, die 

we\i<;waar nict rationeel 

bcwezen, maar in redelijk 

vertrouwen aanvJJrd kan 

worden - hoe deze wer

kclijkhcid ook in de ver-

nieuwe 

levensbestemming, 

een nieuwe 

fundamentele 

orientatie en 

grondhouding, 

schillende godsdien~ten 
nieuwe inspiratie en 

ten ovcr<.;taan van cen an

der, en, ten tweede, ten 

behoeve van een Jnder 
henoemd, verstaan en nieuwe deugden. 
gc'interpreteerd wordt. 

In ieder gcval gcldt voor de profcmche 

god,dienstcn, het Jodendom, her chris

tendom en de i<>lam, dat aileen deze 

werkelijkheid - dit enige absolute in 

een wereld die verder nict uit zichzelf 

kan bestaan - de basis kan zijn voor de 

universaliteit en de absolute gcldigheid 

van ethische eisen. Het hcstaan van de

zc oergrond, dit oer-houvast, dit ocr

doc\ van mens en wereld - die we met 

het mislcidcnde woord Cod aanduiden 

- betekent niet dat de mens onderwor

pen is Jan ecn vreemde macht. 

lntegendcel. deze fundering. veranke

ring en oricntatie openen voor de mens 

de mogelijkheid wcrkelijk zichzelf te 

zijn en vJn daaruit tc handelen, zc 

maakt het de mens mogelijk ten voile 

zichzelf wettcn tc stellcn en zeit ver-

Hct gaat om de 'verantwoordclijkheid 

voor Cod en de mcm' 

b. Over het gcloot in C:hristu<; 

Over wat 'christen zijn' hetekcnt, heb 

ik een heel bock geschrcven. lk kan dit 

thema hier maar kort JJnduidcn, 

Door Jezus i'> het beeld van Cod vcran

dcrd. Dat heeft gcvolgcn voor aile mo

gelijke kwc'ities in het indJviduclc en 

sociale Ieven -van anticonceptic tot eu

thamsie De Cod van Jczus C:hristus is 

niet eenvoudigwcg de <;cheppcr die 

<>oeverein over de mens, zijn knecht, 

be'>chikt, zijn absolute heer en mee'>ter, 

heerscr, wctgevcr, rcchter en eigcni!Jk 

uok heul. Nee, de Cod van lczus 

C:hristus is juist als scheppcr de vader 

van de zwakken. lijdcnden en verlorc-



nen, hij schenkt d, ml'ns Ieven en zorgl 

voor hl'm als l'en moeder; hij is de solc

daire Vnhondsgod, dil' wil dat de mens 

- als man en vrouw zijn evenbeeld - zijn 

vrije en verantwoordelijke partner is. 

Op grond van dat hesd is een pleidooi 

mogeli1k voor de eigcn verantwoorde

lijkhl'id van d, mens in alk kwesties 

van Ieven en handelen, lijden en ster

ven. 

Door )ezus is ook de houding jegen<, d, 

mens verandnd. Christcnen hebben in 

deze baanbrekcnde figuur uit de gl'

schcedcnis van ck mcnsheid cl'n nogal

tijd doorslaggevend hasismockl voor 

hun kijk op hun levn1 l'n gedrag t1.laar 

wat )czus van Nazareth hun voorhoudt, 

zijn geen wcttl'n waarmcl' ze hun le

Vl'n, de 5laat of de samenleving kunnen 

inrichtcn. Het zijn <,amcngcvat in de 

Bergrl'dc - uitnodigl'nde, appellecTndc 

en uitdagendc voorhcelden, exemplari

'>Chl' daden, waardcn die houva'>t hie

den, maat<,taven waarmel' mcnsen zich 

in hct Ieven kunnen orienteren. 

)Gus gceft zicht op iets dat men is dan 

een universeel etho•, op ecn zinhori

zon, ecn nicuwe levenshcstemming, 

cen nil'uwc fundanwntl'k orientatil' l'n 

grondhouding, nieuwe inspcratle en 

nil'uwc deugden Welke deugden7 

Lngageml'llt - zonder pretenties - voor 

mcdcmcnSl'n, solidair zijn ml't wie be

nadcclcl wordt, bereid zijn tot strijd te

gcn onrcchtvaardigc ~tructuren,. n1acu 

ook: dankhaarhcid, vrijhcid, gcnerosi

tcil, onhaatzuchtigheid, vrcugde, en tc

Vl'ns wat voor iedere vredespolitil'k 

van het hoogstc helang is d, hcreid

hcid andncn tc ontzil'n en gericht tc 

zip1 op verzocning, vngcving en 

diensthaarhcid. Ecn gczindhcid die ook 

haar waardc hcwijst in moeilijke pcr

soonliJkl' situatics en dil' mcnsen ertcll' 

hnl'ld maakt otkrs lc brengen, zichzelf 

wcg tl' ciJkrcn en zcch. ook als het nict 

dringend nodig is, dingen te ontzeg

gcn. En tenslottc de bereidhcid hun ei

genbelang opzij te schuivcn wanneer 

het om hogere be Iangen gaat. 

Dit alks is maar een schcts, maar mis

schicn toch een die de christen-demo

cratic in een mocilijke overgangstijd 

aanwijzingen kan geven voor de in de 

toekomst te volgen principiclc rich

ring' 
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