
T
ot een doorhraak in denken 

kwam het n iet or het sym

ro"ufll 'De chnsten-demu

cranc a\~., bcweging van de 

tockomq', maar de verhalen van t-en 

rluritormc waaic1· van srrekcr<, hoden 

voldoendc hrandstot om het dcnken 111 

hcwcging tc zcttcn 

Fn bcweging is nodig om de chri5ten

dcmocratlc tc bevrijden uit de verlam

ming die onmiskenhaar, na de verkie

zingsnedcrlaag in '<J4, z1jn qemrcl 

drukt or de rartij. 

Hct was KC!ng die in grote lijnen een 

raamwerk schctstc, waarin, met aile kri

tiek die daaror mogcliJk is, een -,timulc

rend rersrectiel in zicht 

kwam. 

)a, we mocten erkcnnen 

dat aan de cne kant de 

rool van het re<,tauratieve 

dcnken grote aantrek

kingskracht or ons heeft 

Heimwcc soms naar de 

duidelijke kaders van de 

door de kerk gdormulecr

de moraal. Terug naar het 

vcilige, doortimmcrde skc-

en haar maken tot een museaal clement 

in onzc san1cnlcving. 

Andcrzijds ziJil het de nieuwe zakelijk

hcid, hct techn<Kratisch wercldbceld 

en de cconomische macht die hun 

zuigkracht uitodcnen op de christcn

democratie. Het marktdenken is aan de 

winnende hand en vcrandert ook de so

cialc structuur van de samenleving. Or 

zich " daar niets or tegen_ Vcrnieu

wende omhouw hli)lt altijd nodig 1\bar 

waakzaamhcid is gehudcn als in het 

kielzog van hct nieuwc economische 

denken lcnomcnen als de maximalc 

zeltrealisatie van het individu naar ho

ven komen. Als vergeten wordt dat de 

ontrlooiing van de een, vaak als srie

gcletfect, de inplooiing, 

het orvouwen van de an

der tot gcvolg hcdt. Dit 

tyre onbegremd en radi

caal individualisme -,chept 

or den duur sociale wocs

tijnen_ Tussen de rulen 

van het restauratiedcnken 

en de gcdachtenwereld 

van markt, consumenti-,me 

moet de 

cen 

let van waarden en nor- Drs. FJ Lani11_q-Boersem11 weg wijzen met heldere 

men, zoals die tot ons kwamen middcls 

cncycliekcn en synodalc hrieven. ,'v\aar 

daarhcen vluchten kan niet mecr en is 

ook ongewcnst. Om land is geen encla

ve waaraan de cultuuromslag van de se

cularisatie voorbij is gcgaan. Een 

geslotcn morecl systeem zou de chris

ten-democratische politick ritualiseren 

orientatiepunten geformulccrd in voor 

een ieder hegrijpelijke taal. En daar 

schort het in ons communicercn met de 

burgers nogal eens aan. 

Begrip ethos concreet invullen 
Een woord al-; ethos dat ti)dem het 

symposium herhaaldelijk al-, kernbcgrip 

C> 

r 

c 

z 



z 
~ 

u 

werd gchanteerd kan veel misversran

den oproepen. De doorsnee burger as

socieert het hegrip nogal cens met 

zcdenmeesterij en legt her als verdacht 

opzij. Ten onrechtc, maar het gcheurt 

en waar hlijft dan de ingang hij de 

mensenJ KLing, Donner, 

versus eer1 ander land. in cornpetitie en 

soms in strijd srelde Boerwinkel des

tijds zijn the-,e van het inclusicl den

ken.' Fen denken dat er principieel 

vanuit gaat dat mip1 wclzijn niet verkre

gen kan worden ten koste van de ander 

ol zonder de ander. maar 

Junckcr, Kooijmans en 

,\\artens spraken allen over 

ethm. Maar bedoelden zij 

Tussen de polen 
aileen als de mens tegelijk, 

het welzijn van de ander 

beoogt Deze uitspraak 

moet niet idealistisch, 

maar realistisch worden 

opgevat. De hedoeling is 

niet dat het cdeler ot 

mooicr is her heil van an

deren te bevorderen, maar 

dat hct verstandiger is, dat 

hct in je eigen belang 

dwaas is als je deze regel 

naast je neerlegt. Dus gcen 

ethos maar rationeel afwe-

van 
daarmee hetzelfdn Het is 

zaak dat zo'n hegrip, dat 

staat voor gezindheid con

creel wordt ingevuld. 

Anders verwordt het tot 

etherisch kwantiteihhe

grip. Zo van, Hirsch Hallin 

en Kooijmam kiezen voor 

een onsje meer ethos dan 

de wat pragmatischer in

gestelde Zijderveld en 

Donner. 

restauratiedenken 

en de 

gedachtenwereld 

van markt, 

consumentisme en 

nihilisme moet de 

christen-democratie 

een weg wijzen gen. 

Overigens kunnen we 

Hirsch Ballin volgcn als hij 

<,telr dat wie weinig ver

trouwen heeft in de toe

komst van de christelijke 

boodschap zich maar be-

met heldere 
De Vrede van Versailles na 

de Ecrste Wereldoorlog 

legde het Duitsc volk zul

ke gigantische herstelhet-

orientatiepunten in 

begrijpelijke taal. 

ter niet kan organiseren in naam van de 

Hecr. Maar dat brengt niet als vanzelf 

mee dat een partij zich in de tale 

Kanaans zal moeten uitdrukken. 

lmmers notics die voor vclen van ons 

religieus gcorienteerd zijn, blijken in de 

samenlcving van aile mensen een wct

matige noodzakelijkheid re tonen. Wat 

wij misschien ervaren als een religieus 

gefundecrdc opdracht tot naastenliefde, 

kan ook heel anders, misschien wei 

neutraal, geformuleerd worden. 

lnclusief denken 
Een voorheeld. Tegenover het in onze 

cultuur gangbare antagonistische den

ken - het ik tegenover jou, onze groep 

tegenover de andere groep, ons land 

alingen op, dat cr een 

klimaat ontstond waarin her tascisme 

kon wortelen, een antagonistisch den

ken dat de verwoesting van bijna ecn 

heel werelddeel veroorzaakte. Na de 

Tweede Wcreldoorlog were! de Mars

hall-hulp ook aan de ovcrwonnene vcr

strekt. 

Dit inclusieve dcnken gat Duitsland de 

kans zich te ontwikkelcn tot de dcmo

cratie die het nu is. 

Jc kunt je rncdcmens niet treffen zon

der gelijktijdig jezelf te benadelcn. 

Scrvie zal het nog ondervinden. De et

nische zuivering zal even het 'eigen 

volk ecrst' -gevoel bcvrcdigen om op 

termijn nccr te komen op de kindcrcn 

van de huidige etnocentrische !ciders, 

die hun volk tot oHtcasl van de wcreld-



gemeen"_:har hehhen gcmaakt. 

Dom i nee .~\an en Luther King bc

schrecl hct inclusid dcnkcn zo: "Sinds 

onheugliJkc ti)dcn hchhen de mcmcn 

gclccld volgcm hct hegimel dat 'ze\1-

bchoud de cc1·stc lcvcmwet i.,' ~~bar dit 

1-, ccn onjul~t uitgangspunt. lk zou zcg

gen dat andcrmam hchoud de eerste le

venswet is. Hct i' zo ingericht dat de 

zakcn mislopcn, indien de mensen on

voldoende aandacht wiJden aan de op 

andcren gcrichte d11m~mie van het le-

vcn 

Ons jargon niet heilig 
verklaren 
Wat ik heh willcn schetscn i'i dar cr in 

de rraktijk gecn wezenlijke tegcmtcl

ling hc<;taat tu"en de uitwerking van 

m iJ n subjectid rei igicu' georienteerde 

opdracht mip1 naa<,te lief te hebben en 

dat wat als ongekleurdc samcnlcvings

wet ten goedc, in de rraktijk van allc

dag van gelding is. Ongeklcurd here

kent hicr niet neutraal ot kleurloos 

maar als teit losgcmaakt uit de tunde

renck hlosolic of rcligie On, christen

dcmocratisch denken heeft zijn wortcls 

in de jood<,-chri<,telijke traditie_ De uit

werking crvan heeft ook voor 'non-hrlic

Pm' grote praktische bctekeni' Kan die 

althan<, hcbben als we de vcrtaling 

goed uitwcrken. Woorden a\, rent

mee<,terschap, gcrcchtigheid, ge<;prcide 

vcrantwoordelijkheid worden door het 

gros van de Ncdcrlandse burgers niet 

hcgrepen a\, van directe hetekenis voor 

hun Ieven. We zullcn zc moeten con

crctiseren, ropulariscrcn en colportc

rcn. 

Ecn van de kernvragcn op het symposi

um luidde: "Kan de christen-democratic 

ccn hrug slaan tussen de verandcringcn 

in de maatschappclijke omgeving en de 

behocltc aan ideclc oricntatiepuntenc" 

lk hen geneigd daar voluit 'ja' op te 

zcggen. t\1aar dan n1octcn we ons jar

gon nict heilig verklaren_ Waar we voor 

staan moct transparant gcbracht kun

nen worden. Ons Program van 

Uitgang-.;puntcn vraagt 0111 een vulgaat 

voor de burgers. 
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