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De samenleving verbrokkelt. Oat is de meeste opvallende zorg die 

tijdens het symposium over de christen-democratie als beweging 

van de toekomst geuit is. Tegelijk kan de bijeenkomst van I 2 en 

I 3 mei 1995 beschouwd worden als duidelijke oproep het niet bij 

deze constatering te Iaten. De christen-democratie zal niet berus

ten in lijdzaamheid, als het aan verschillende sprekers ligt. 

D 
eze slothijdrage haakt in 

op de dnc centrale vraag

stciiii1"Cil d1e aan hct he 

0 111 va~ dczc hundcl aa11 de 

orde zijn ge-.teld 

Ten ecr<;tc Wat zijn de wczcnlijkc ver

anderingen in de cultuur en de maat

-.chappeliJke omgeving7 

Ten twccdc Wat hcweegt menscn en 

kan de christcn-dcmocratie cen brug 

slaan tussen de veranderingcn in de 

maatschappelijkc omgeving en de hc

hodtc aan idecle oricntaticpuntcnc 

En tot slot: Wat houdt een versterkt hc

wustzijn van de cigen mi-,sic voor de 

christen-democratic concrect inc 

De helangrijkste hevindingen naar aan

lciding van dcze vragcn worden hieron

der weergegeven. Vervolgcns worden 

mogelijke act1epunten genoemd. 

TiJden<, hct symposium wcrd immers na

drukkelijk gevraagd om de vertaling van 

de hcvindingen in de politieke praktiJk 

Veranderingen in cultuur en 
maatschappelijke omgeving 
De eerste centrale vraag luidde 

Welke ZiJII de IPrzm/ljkr Pcrandcrilu}ell 111 cul

luur r11 Ollli}CPilll}' !lac zicl de ll'mld P!ln de loc

kolllSl n ui/J Wnt zijn lllOtjclijkhcdcn 1'<111 

tcdnuck en infoml,lliscrin<J' Zijn 111ij in sl!ldl de 

flOSlliePe elcmClllclr dalll'llillc l}clmukcn' Kwlllcll 

IPiJ de neqntiwc hijPcrsdnjnsclcn in loolll hou

dclO VV111 1s OIIZc incil-uk lhlll de lendn1scn l'!ln 

seculcrris!ltic. rlunrlislllr in clc hclwilltj l'!ln 

ll'il!lrdm Cll indiPduallscrini)' Of' ulflkc kCll

lllcrkm l'llll die onilPikkefill<)Cll kllllllCn 11'1) inhtr

kno 

De meeste -,prekers deeldcn de visic 

ncergelcgd in de discussicnotit1e dater 

snclle e11 ingrijpende veranderingen 

plaatwinden in omgeving en cultuur 

Zij gingen er eveneem vanuit dat ver

anderingen nooit volledig negatid of 

vollcdig pmitiel te waardcrcn zijn. De 

informaticrevolutie bijvoorbecld ver

nietigt arbcidsplaatscn. maar creeert 

ook nieuwc hanen. Veranderingcn die 

mensen of de samenleving hetreffcn 

worden vaak heschouwd al-, problemen. 

waartegen mensen zich trachten te wa

penen met verzckcringcn. afsprakcn en 

wetten. om zo het heden te continu-



eren. 1 Er is onwil om werkelijk op ver

anderingcn in te spelen terwijl dat nu 

juist dringend geboden is 

Het is van esscnticle hetckenis, on

clanks de som<, negatieve ontwikkelin

gen, vertrouwen in de toekomst te 

houden. Nieuwe dingen behoren, aldus 

mgr llar, te worden ontvangen als een 

gcschenk, waarmee moct worden om

gegaan naar Gods hedoeling Dat 

vraagt om bezieling, om, zoals Verkuyl 

het ooit uitdrukte, hct oprichten van 

tekcnen van hct komende Koninkrijk 

Niet al'> iets dat van hoven op mcnsen 

wordt necrgelaten, maar dat aan men

sen is toevertrouwd om hier, /Jollo111 11/J, 

gc..,taltc tc gcvcn. In de ~:.anH:nlcving 

van de moderne tijd. l'e<,<,imisme ot een 

vnvallcn in apathie l10ren niet bij de 

christen-democratie. Dit alles neemt 

niet weg dat het onverstandig zou zijn 

de ogcn te sluiten voor de risico's die 

klevcn aan de enormc veranderingcn 

die de samenleving doonnaakt 

Ill) de vraag naar de ingrijpende veran

deringcn zip1 twee thema's met name 

aan de orde gesteld: globalisning en 

~uropcani..,cring: -,cculari.,atJc en indivi

dullli-,cring 

Clo/,,J!isnint} c11 Euro{lC!IIIiscrilll} 
I )c groeiende onderlinge athankcliJk

hcid van '-ltatcn krccg rui111c aandacht 

van de sprckers 

I )c nat1onalc qtlat i-, vcclal nict lJngcr 

in ..,taJt 0111 zclt...randig op\o<..,<..,Jngcn aan 

tc dragcn voor vraag-,tukkcn die ccn 

grcnsoverschrijdend kai-akter hebhen 

Nicttcn1in worden ct n1cuwc '-.latcn gc

vormd met een duidei1Jke nadruk op 

11Jti<)J1J\c '-JOCVCrClllltClt cr z1jn nu 

twee ken zovecl staten als in het inter

helium 

Fr z1jn zeer vee! grensovcr,chrijdcnde 

vraagstukken die Furopecs ol illlcrna

tronaal aangcpakt n1octcn worden I )at 

geldt voor verschijnselen a is de georga

niseerde misdaad, het vraagstuk van de 

asielzockcrs en vluchtelingen, de diep

grijpende verandering van de economi

sche positie van aile Westcuropcse 

Ianden. Wat hetreft het laatste vraagt 

de nieuw ontstane Oost- Westdimensie 

bijzondere aandacht. Ook genoemd 

moct worden de samenhang tusscn in

terne solidariteit met immigranten 

enerzijds en solidariteit met mensen in 

derde Ianden anderzijds.' llij gcbrck 

aan eftcctieve politieke controle necmt 

de kwetsbaarheid van nationalc econo

mieen toe. 1 De speculatie in valuta 

roept in dat verband kritiek op. De 

strijd om internationalc concurrcntie

positics zet de duurzaamheid onder 

druk en sluit tal van mensen uit van 

participatie in de samenleving. Hexi

hiliteit i'> nodig, maar de vraag i'> ot dit 

zal kunnen zonder aan minimumhc

staansvoorwaarden te raken. 

De wisselwerking tu<,<,en globalisering 

enerzijds en groeicnd regionalisme en 

zelfs nationalisme anderzijds i'> ingc

wikkeld en op het eerstc gezicht para

doxaal. luist de groeiendc lnter

nationalc alhankeliJkheid maakt hLII-

gcr.:.. weer vathaar voor de nationali~ti

'>Lhe verleiding. Hiervoor werd door 

vcrschillende <,prekcr' op het symposi

um gewaal,schuwd· "!-let is cen geweldL

gc vcrgi-,~!ng om tc dcnkcn dat vrcdc 

vanzelt komt. als ware hct een door 

Cod gegeven toestand De dcmonen 

die op de Balkan uit hun slaap zi111 ge

wekt. sluimeren ook in onze rcgione11 

W1e 111 e1gcn land een toespraak houdt 

w<JZirin .:.,chuldigcn \Vordcn aangcwczcn 

en VIJanden \\'OI"den hcnoemd waarte

gen moet worden opgetreclen, kri1gt de 

handen al snel op clkaar." 1 Naa'>l ITna

tiona!ISering is ook sprake van LT!l 1n

tcn-...1vcnng van rcgionalc ..,ztmcn

wcrking zoals in de Noord America 
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Free Trade Agreement (NAFTA) en de 

Europese Unies 

In het Iicht van deze ontwikkclingcn 

luidt de conclusie: het rcaliscrcn van 

politicke idealen vereist op wezenlijke 

terreinen een andere geografischc 

schaal dan lange tijd gangbaar is ge

wccst. 

Secularislltie n1 imliliidualiserim} 
Dat de mens door het zich los maken 

van nude, kncllcnde handen nieuwe 

vrijhcdcn cr1 mogelijkhcden hecft ver

worven is genoegzaam hekend. Ont

plooiing van de mem en ruimtc voor 

diens eigen verantwoordclijkhcid zqn 

e55cntiecl. Tcgelijk wcrd op hct sympo

sium va<;tgestcld dat met het proces van 

secularisatic en indivrdualiscring de 

vraag 

Het realiseren van 

politieke idealen 

hoc de samcnleving hijcen tc 

houden nieuwe actualitcit 

krijgt 

vereist op 

wezenlijke terreinen 

een andere 

lmmcrs. secularisering en in

dividuali~ering gaan gcpaard 

met toenemcnd pluralismc in 

zinvragen, van alsplit5ingen 

in tcndcnscn, groepen, sec

tes. Aan gemeenschappelqk

heid resteert weinig mccr 

dan 'een slappe soep van on

verschillighcid en zcllge

nocgzaamheid' Hct individu 

geografische schaal 

dan lange tijd 

gangbaar is geweest. ondcrhoudt zijn cigen bclan-

gcn en is slcchts ir1 zovcrre 

tot engagement bcreid, als het zijn he

hodten of lustgevoelcns hcdicnt. 

Ncgatid geduid gaat hct om het cigen 

ik en de voor eigcn inkomcn produce

rende mens(• In nauw verhand daam1cc 

staat het groeicnd gebrek aan overecn

stemming over onderliggendc idcclc 

waarden die voor de ontwikkcling van 

de maatschappij van vitale betekenis 

ziJn. tv\ichel Albert schrqft het opruk

kcn van het neo-Amerikaamc kapitalis

tischc model ten koste van de 

Rijnlandsc sociaal-cconomische orde 

onder mccr toe aan de afnemende he

kendhcid met christclijk- sociale en so

ciaal-dcmocratischc principes 7 Ook 

tijdens het sympmium wcrd hicrop gc

wczen. 

Het afkalven van gemcenschappelijkc 

onderliggende waarden heeft onvcrmij

delijk gevolgen voor de wijzc waarop 

de samenleving tunctioneert. Het kan 

uiteindelijk lciden tot hct uitcenvallcn 

van de :-,anlcnlcving: vcrccnzt~nling, <..,0-

cia\e uitsluiting, onverlighcid hct gecn 

boodschap mcer hehhen aan elbar Er 

kan cen sociaal-cconomi:,chc tweede

ling ontstaan. Vclcn zullen kunnen 

mcckomcn met de zich snel ontwikke

lcnde rnformatiesamcnlcving, maar tc

gelijkertqd is de bns grout dat ecn 

andcr dec\ van de bevolkrng pcrmaner1L 

wordt uitgeslotcn. Fr kunnen verpau

perde wiJken ontstaan, soms ondoor

dringhaar voor de wet. Dcrgclijkc 

wijkcr1 vormcn niet zelden ccn voc

ding~hron van de gl'organi-,ccrdc nli<..,

daad en worden cr tcvcns her 

slachtotfcr van Her voorkomcn van 

cer1 vcrhrokkeling van de samenlcvrng

nationaal en intcrnationaal - wortlt ccn 

van de hclangrijkste vraagstukkcn voor 

de nahqe tockomst Dat gcldt ook voor 

de politick ' 

De leefwereld van mensen en 
ideele orientatiepunten 
De tweede centrale vraag luiddc 

Als de cl11·islflt-<ln110Uilt1e /Jmlieuud cont!lcl 

111cl 111CI1Sf1l 1110cl ddll!}ddll, Ju'(f/ Zlj ddll IPCr:l 

1'11n ll'dt IJifiiSCll hnum)i' W<~<~r zi;n zclfst<~ndl

qc en 111011,/i,;e lllfnscn O/l """ te sflrckell' Hoc 

k11n de clmstni-3C1110ll'dtie de lot,;w<~llcn Pdn 

lllfnsnJ tot o11dmPa/1 neiiiCII' W11t lneft de 

dnisten-dciiiOUdtie lm11 te hiden' In de s11cl 

Pmllderende 0111!Jwinl} en de 1110drrne udtu111 

zocken 111cn\Cu 111rl hu11 lllo,;clijkhcdell c11 hun 

zon}en n<1<1r oni.lltotie, nddr <}rrstelljke 11nkrrs 



Kon de dnislcn-dnl!ocrr!lic en1 hruq slclilll Ins

SOl ,!c Pfrdllrhriiii}CIJ i11 de llllll!lschri/Jfldijkr om

<}Willl} m de !Jrl,oc}tc 111111 idcelc orifi111111c{l11111no 

De nieuwe bchodte aan en nooclzaak 

van mcchani'>men die mcmen binden, 

wordt qeecl'> mecr z1chtbaar. Dit kan 

nict lm worden gczien van ideek pcr

'>pectleven, orientatiepunten en imtitu

tie'i. Daadoij tekent zich een wezcnlijk 

vraag'>tuk at. Wat tc doen al'> traditio

nek vooronder-;tcllingen die men<,en in 

vritheid honden niet mecr voor handen 

zqn, ol al'> de binding ervan niet mecr 

aanvaard ot zeit-; ervaren worclt~ Waar

op kunncn nu de morele en juridi'>che 

'ii!menhang gehii<,ecrd worden' Welke 

rol -;pekn religie en lcven<,he-;chouwing 

tcrzake' Welke taak hedt de overheid) 

En, wat hetekent dat voor de opclracht 

van de chri'>len-democratie~ 

C:cloof 11/s /JJ11dwdc kracht 
Kling wij-,t cr op dat tcgcn\voordig 

god-..dicn..,t, n1cdc VZlll\vcgc lunclanlcn

tali'>llle en morali'iti-,ch rigori<;me, ecr

der een '>chelclenclc clan een bindencle 

!actor lqkt te zijn Chri<;telijke princi

pe'> kunnen niettemin wcrvend zitn, 

m1t'i zit niet iii'> ketenen ervaiTn wor

den maar al'> onder'>teuning en als uit

drukking vun ccn bao.;i')ovcrtuiging die 

gericht is op het goede voor aile mcn

<,en. 1'-:iet uit-sluitend en veroorclelend, 

maar llitnodigencl en appellerend Het 

concept van ecn lunctionali'>ti-,che eco

nomi'iche en politieke integratie en het 

concept von ccn rcqauraticvc 'roonl'>e' 

re-cvangeli-,cring van Luropa hieden in 

1ecler geval geen uitweg. Kcrk en chri'>

telijke organi<,alies hebhen een hoocl

.,chap voor deze tijd wanneer ziJ wijzen 

op het geloot in Cod al-, de Olwoor

waai-clcli)ke en univcr<,ek hron van zin, 

waarin de menselijke autonomic haar 

ha..,i~, garantic en tcgclijk haar hcgrcn-

zing vindt. Het gelool in ]cZLls vcrwijst 

naar de -,oliclaritcit van Cod met de 

zwakken, de lijclcnclen, de verlorenen, 

en naar Dien-; omgang met de men<, als 

vrije en vcrantwoordelijke partner. 

Tcgen deze achtergrond acht KC!ng een 

partijenoverstijgende gemeemchappe

litkc ethiek noodzakelitk die de samen

lcving hijeenhouclt, ccn geloot<,over

'itqgend ethos. Vrede tu'>'ien de religie'> 

is voorwaarde voor vrecle in de <,amcn

lcving, voor het bijecnhouden van de 

samenlcving Een clergelijk ethos i-, her 

noodzakelijkc geheel van gemecn

<,chappclijke men<,elijke waarclen, maat

<,taven en basishoudingen. De stelling

name dat iccler mem menselijk hehan

delcl moet worden, leiclt tot cen plei

dooi voor een cultuur van gcweld

lomheicl en ecrhied voor aile Ieven, cen 

cultuur van <,olidariteit, ecn cultuur van 

tolcrantie en Ieven in waarheid en een 

cultuur van gelijkbcrechtiging Llit

eindelijk houdt aileen een gcmcen

<,chappelijk ethm volgen<, K(ing de 

<,amcnlcving bijeenq 

/)c oucrhcid als hindcndc kroc!Jt 
De vraag dringt zich op ol de ethiek 

voldoende cement biedt 0111 de sal11cn

lcving bijeen tc houden. Donner hul

digt de opvatting dat de samenlcving 

niet door ethiek, maar door de over

heid bijeengehouclen client te worden. 

Donner "Die ethiek ligt allang be.,Joten 

in de Nederlandsc wetten en de,on

danks zien we de <,amenleving uiteen

spattcn ... Mensen hebben behocfte aan 

zekcrheid. Die moet de overheid niet 

zell gaan bieden, maar ze zal sal11enlc

vingsstructuren moeten beschcrmen en 

stimulcren 0111 houva<,t te biedcn. !--let 
gaat, ook in her ovcrheid-,beleicl, 0111 

het bevorderen van waarden die sal11en

lcven en sa111enwerkcn mogelijk maken 

en het bcwu'>tzipl ver-;terken dat men-

r 

c 

z 



\.] 

z 

0 

I 

ll 

0 

sen op elkaar zijn aangewezen. 

Dynamiek, waarden, diversiteit en he

terogeniteit komen uit de samenleving 

voort, maar zij zijn niet mogelijk zon

der een overheid. Staat en individu, so

ciaal gezicht en markt, gezag en 

vrijheid, individueel belang en alge

meen belang, zijn in die optiek onder

ling samenhangende aspecten van 

eenzellde werkelijkheid Overheids

beleid moet cr primair op gericht zijn 

om de '>amenleving in staat te <,tellen de 

verschillende waarden en belangen met 

elkaar in overeenstemming te brengen. 

De overheid moet aanvullen, waar de 

eigen inspanningen van het particulier 

initiaticf ontoereikend zi)n. 

Donner schrijh de dreigende verbrok

kcling van de samenleving in hoge ma

te toe aan de inadequate wi1ze waarop 

de overheid zich verhoudt ten opzichte 

van de ingrijpende veranderingcn De 

ovcrhcid heel t ale, belangrijke taak de 

samenleving bij elkaar tc houden. De 

wijzc waarop zij opcreert en gcopc

recrd hecft. brengt het tcgc;lrwerge<,tel-

de tewecg. De leefwerelden van men

sen zijn volgem hem, mede ten gevolge 

van individualisering, uiteen gaan In

pen. Hij stelt cchter dat de wortels van 

dat proces besloten liggen in de grond

slagen van de verzorging"taat. Hct 

zijn vaak in de eerstc plaats overheid en 

wctgever zelf die de burger reduceren 

tot zijn economische rol. Er zijn vaak 

grote reserves aan solidariteit en zorg, 

maar waar daar bchoclte aan bestaat, 

wordt de rol van de burger in de regel 

hcperkt tot die van portemonnee. 

De tweede oorzaak voor verbrokkeling 

die Donner aanwijst. is de wiJze waarop 

de samenleving is ingcricht. Croepen 

of waarden, zoals hct milieu, die hc

schermd moeten worden. zijn wettclijk 

afgeschermd van de dynamiek van de 

<.,anlenleving, in hokjc<., ge~:.topt, opgc

slotcn en afhankelijk gcraakt van de 

overheid. "Wat ale, bescherming hcgint. 

wordt i'>olcment en uitcindeliJk als di<,

criminatie ervaren." Rcgelc,, r-echten en 

vnorzieningcn krijgcn ccn avcrccht"i ct

fcct. 7.o wordt het vermogen van de 

\fl.n r o.cl I lelqm, Hccm1<1, Luhlms e11 Von Rooy luistmn 1111111 de 11ilcidi11cJ 1'!111 
Wl-dimtcur li£111 C:cn11ip. Cfolo A 1ickc Sc/Ji!llllilti) 



overheid om de samenleving bijeen te 

houden aangetast. In reactie gaan de 

mensen hun eigen weg. 11 ' 

De legitimntiecrisis uan de democratic 
De lage opkomst bij de Europese ver

kiezingen van juni 1994 kan worden 

heschouwd als een indicatie van een 

crisis in de lcgitimatie van de dcmocra

tie, aldus Martens in zijn 

De blokkade zit zelfs dieper Veran

deringen die menscn of de samenleving 

treffen, worden door vclen heschouwd 

als problemcn, waartegen men zich wa

pent met verzekcringen, afsprakcn en 

wetten, om zo het heden te continu

ercn. Van Cennip signaleerde een con

servatieve slingerbewcging Die komt 

volgens hem kennelijk voort uit een be-

hocfte aan zekerheid en 

inlciding Die crisi<, raakt 

aile klassiekc politieke bc

wegingen. Steeds minder 

wordt de politiek, mede 

door gebrek aan politiek 

leiderschap, in staat ge-

De samenleving 
veiligheid, aan heimwee 

naar de gehorgenhcid van 

vroeger Onvrede en 

teleurstelling onder kie

zers mocten serieus wor

den genomen. Het verzet 

heeft behoefte aan 

een nieuwe rol van 

de overheid. 
acht invloed uit te oefenen 

op helangrijke ontwikkelingen in de 

maatschappij. De onvrede onder de 

kiezer'> vcrtaalt zich in lijdzaamheid en 

de neiging 'neen' te zeggen tegen nieu

we ontwikkelingen. De recente ervarin

gen met referenda in Amsterdam en 

Rotterdam zijn hiervan een indicatie. 

Ook in Europees verband is sprake van 

institutionalisering van het 'nee zeg

gen', bij ontstentenis van een effecticf 

Furopees Parlemenl, bij gehrek aan po

sitiet democratisch Ccstalttmgsreck De 

Furopcse ecnwording wordt niet in de 

eerste plaats als kans ervaren om nieu

we uitdagingen aan te gaan, maar als 

ccn hedreiging. De huidige Luxem

burgse premier Juncker hetrapt zich er 

steeds weer op, dat hij, terugkerend uit 

llrussel en voor de nationale pcrs ver

schijnend, hetland uitlcgt hoe goed hij 

voor Luxemburg opgckomen is. 

Juncker: "Op die manicr ontstaal het 

beeld dat de Europese Unie iets is waar 

men zich mocl vcrzetten tegen andc

ren, terwijl wij duidelijk zouden moe

ten maken dat we allcmaal lid zijn van 

de Europese Unie om samen met ande

ren ems steentje hij te dragen aan de 

ophouw van Europa." 

bij velen hecft iets te rna

ken met een verlangen naar zekerheid, 

rechtshandhaving, maar ook naar 

warmtc in de samenleving, naar de pri

oriteit van waarden boven automatis-

men. 11 

Oud en nieuw politick denken 
Juist in de verwarrende nieuwe situatie 

gaat hct erom goed tc onderscheidcn 

welke ontwikkelingen hcilzaam zijn en 

welke bedrcigend, waar de overheid 

een taak heeft en waar nict, welke 

waarden onopgeefbaar zijn en welke 

opgeefhaar Wanneer de politiek zich 

niet ingrijpend op waarden hcrorien

teert, maar blijft vasthouden aan oude 

modellen van denken, zal de samenle

ving verhrokkelen en komen vitale 

waarden op de tocht te staan. Ceen cn

kele politieke partij heeft pasklare op

lossingen. Hct enige wat duidelijk is: 

een allcs afwerende houding is gevaar

lijk, maar ecn alles omannende houding 

eveneens. De samenlcving heeft be

hoefte aan ccn nieuwe rol van de over

heid: of het nu de sociale zekerhcid, de 

internationalc criminaliteit, de asielzoe

kerskwcstie, de inrichting van de markt, 

de internationale veiligheid of andere 
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belangrijke politieke kwesties betreft. 

Op al deze problccmvelden moet de 

overbeid de wijzc waarop zij haar taak -

het behartigen van de publieke gerech

tigheid - vormgecft grondig herzien. 

In zijn rede maakte Lubbers een onder

scheid tu<>sen oud denken en nieuw 

denken. Een politicus die uitsluitend 

vaardig is in het hanteren van de kaas

schaat, is - nu het niet meer aileen gaat 

om het 'pa"'en op de winkel' - onge

schikt voor de korncnde tijd Hct sterk 

technocratisch en financiecl getinte 

denken van de jaren zeventig en tach

rig is aan het einde van zijn levenscy

clus. In de komendc jaren rnoeten 

politici over geheel andere deugden be

schikken verbccldingskracht, creativi

teit en rnoed om idccle waarden na te 

<>treven. 

Een tretfcnde illustratie van de tegen

stelling tussen het oude politieke den

ken en de in de huidige omstandig

heden benodigde politicus met ld was 

de tegemtclling tussen de sociaal-de

rnocraat Oskar Lafontaine en de chris

ten-democraat Helmut Kohl. llij de 

hcftige discus<>ie over de Duitse ccn

wording in 1990, koos Lafontaine het 

linanciele perspectid De wenselijkheid 

van de eenwording liet hij op de eerste 

plaats afhangen van de kmten. Zoals 

Eggert in zijn inlciding opmerkte, komt 

aan Kohl de eer toe "op dat moment 

zijn voet tussen de deur van de geschie

denis gestoken te hebben, zodat de 

Duitse vereniging mogelijk kon wor

den". Eggert ontmaskert het oude den

ken effectief met zijn vraag: "Hoeveel 

mag dat eigenlijk kosten om 16 miljoen 

memen te bevrijden uit een staatsbestel 

dat gestoeld is op volstrekte minach

ting voor de menselijke waardigheidc" 

De waarde van zo'n bevrijding kan niet 

- en misschien zelfs mag niet - in geld 

worden uitgedrukt _luist in de zich snel 

veranderende context gaat het in de 

politiek om veelmccr dan om bcgrotin

gen en Bruto Nationaal Produkt. 

llinnen een paar jaar zal wederom in de 

Europese context eenzelfde vraag zich 

voordoen ten aanzien van de werkelijke 

uitbreiding van de Europese Unie met 

Midden- en Oosteuropese staten. 

lcdereen is nu enthousiast. 1\laar over 

drie jaar is dat enthousiasme vcrdwe

nen. Dan zal er in de media hdt1g ge

debatteerd worden door politici die 

vinden dat er nodig moet worden ge

sprokcn over de kosten die deze hele 

tramactie met zich meehrengt. Dan 

zullcn de politieke voor'>tanders hun 

standvastigheid moetcn bewijzen Dan 

zijn er mensen nodig die de koers aan

geven en de uithrciding van de 

Europese Unie verdedigcn tegenovcr 

hen die zich een beetJe te lang hcbhen 

gckoesterd 1n de warmte van de 

Westeuropese welvaartszon. Christen

democraten hehben - gezicn hun ge

schiedenis hicr ecn hijzondcre taak. 

l3eweglng en p11rlij 
De democratic hecft een visioen nodig, 

waarmce menscn worden aangespoord 

om mee te praten over de inrichting 

van de samenleving. Aileen ecn bcroep 

op motievcn die het allcdaagse overstij

gen brengt mensen tot verantwoorde

lijkheid Daar ligt cen bijzondere taak 

voor een politieke partij. Maar vooral

eer ecn politieke bcweging met een 

nieuwc strateg1e en verse troepen van 

een nieuwc lichting weer de grenzen 

over kan trekkcn, i<> het noodzakeliJk 

zelfrespect voor de eigen identitcit te 

tonen en de exodus te aanvaarden uit 

de zellgenoegzaamheid van de heers

ende politieke cultuur. Daarbij moet 

onderscheid worden gemaakt tussen de 

mogelijkheden van een partij als bewc-



ging in de samenlcving en de partij als 

organisatie die uit is op deelname van 

haar vertegenwoordigers in de wetge

vende en uitvoerende organen van de 

staat De eerste rol biedt volgens 

Donner mecr ruimte voor 'bevlogen

heid, ethiek en verontwaardiging over 

de slechtheid van de wereld' dan de 

tweede. 12 

Het onderscheid in die twec rollen is 

belangrijk De christen-democratic als 

maabchappelijke beweging doct voluit 

mce aan de gedachtenvorming in de sa

menleving In die hoedanighcid kan en 

moet zij bijdragen aan de vorming van 

ccn 'ethos', ol bescheidener geformu

lccrd, 'een consensus over publieke aan

gelcgenheden' 11 Als organisatie gcricht 

op de lormulering en uitvoering van 

overheid-.heleid zal zij hedacht moeten 

zijn op de belangriJke, maar beperkte 

rnogeliikheden van overheidsoptredcn. 

Daarorn is crook geen echte tcgenstel

ling tusscn KLing en Donner. De eerste 

richt zijn voorstellcn op de chri<>ten-de

mocratic als maatschappelijke bcwe

ging, de laat<;te spreekt voornamelijk 

vanuit hct pcrspectid van de overheid. 

()pertuigingskrilcht 
De christen-democratic kan en mag 

gcen polariserendc factor zijn ten aan

zien van bredc groepen in de samcnlc

ving Als 'saamhorigheidspartij' is zij 

geen drammerige voorhoedepartij en 

evcnmin een splinterpartij Dat stelt 

zware cisen aan politieke vaardigheden. 

De onzekerheid en desorientatie van de 

kiezer worden grotcr naarmate de poli

ticke architecten in kwaliteit en over

tuigingskracht achteruitgaan. Dat geldt 

ook wanneer, zoals Lubbers schetst, 

-.prake is van cen overmaat aan vcrzake

lijking en cen uit het oog verliezen of 

het onvoldoendc cxplicitcren van fun

damentcle waardcn. Het toncn van 

profiel en lciderschap wordt steeds be

langrijker. Juncker, doelend op de 

plaats waar het symposium plaatsvond, 

zei: "Fen politiekc partij zou er goed 

aan doen zich te vergelijken met cen 

kerkkoor. Als het kcrkkoor repeteert, 

mogen er heu<> wei een paar mensen 

vals zingen. Het koor gaat gewoon 

door met oefenen tot iedereen het lied 

helcrnaal beheerst. Maar als er publiek 

bij is, moet er gezongen worden en als 

de solist optrcedt, zingt hij uitsluitend 

in opdracht van degenen die de achter

grondmuziek verzorgen. l3ij een koor 

dat uit ]outer solisten bestaat, loopt het 

publiek weg. Met andere woorden 

voor een politieke partij zou dat bete

kenen dat de partij langzaam maar zc

ker de steun van de kiezers kwijtraakt" 
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De christen-democratic is 

een van de politieke hewe

gingen die in potentie de 

idcele kracht heeft om voor 

te gaan in het zich losmaken 

van het oude denken en het 

voortouw te ncmen bij het 

opnicuw helpcn vormgeven 

Er is geen echte 

tegenstetling tussen 

Kung en Donner. 

De eerste richt zijn 

voorstetlen op de 

aan de <>amenleving van mor- christen-democratie 
gen. Verschillcnde sprekcrs 

op het symposium hebben 

daartoe een aanzet gegevcn. 

De roep om at tc rekenen 

met de zellgenoegzaamheid 

in eigen kring en daarhuiten 

klonk bij verschillendc spre

kers. Daarvoor is allereerst 

nodig dat de christen-demo-

cratic weer inspiratie zoekt 

als maatschappelijke 

beweging, de laatste 

spreekt 

voornamelijk vanuit 

het perspectief van 

de overheid. 

bij haar bron. Daarnaast moet de chris

ten-democratic het vcrtrouwen hebhen 

dat mensen ondanks allcs ergens hij 

willen horen en zich ergen<> voor willcn 

inzetten. Zeker voor zichzelf, maar ook 

voor verderreikende idealen. Wie de 

huidige maatschappij observeert ziet 
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tekenen van hernieuwd vcrlangen naar 

gcborgenheid, naar cohcrentie, naar 

maatschappelijk engagemcnt. 14 Lubbers 

vcrbindt deze notie met cen pleidooi 

voor 'een Nederland met karakter', met 

sociale samenhang, met bctrokkenheid 

op elkaar, met oog voor daarop betrck

king hebbende maatschappelijke waar

dcn. Vanuit datzelfde waardenbesef 

client de overheid haar werk te doen, 

sober en streng op die tcrreinen die 

haar zijn toevertrouwd, en zoveel mo

gelijk gericht op hct zelf-organisercnd 

vermogen van de samenleving. 

De missie van de christm-democratie 
De derde centrale vraag luiddc 

Wat beteker1t de becmtwoording vcm deze vragC/1 

voor de opstelling van !Jet CD A, de politieke ex

ponent van de christen-democratische beweging 

irr Nederland? Wat houdt het versterkte bewust

zipr van de e1gen miSSie comreet i11' En hoe kan 

het CDA daannee opniww heziehng uitstmlero 

Wat zipr de consequenties voor de he/wing 1Jar1 

grondslac} r>1 uitgangsfllmten van de f)(Jrtij' Hoe 

moel het CDA zici.J 111 de huidige pohtieke uer

houdiHgerr ofJstellen? 

Het dogma van de maakbare samenle

ving lijkt te worden ingeruild voor een 

nieuw dogma van de samenlcving die 

zichzelf moet makcn. Voor het CDA 

komt het er op aan daar zijn alternatief, 

zijn eigen missie, tegenover tc stellen. 

Over de grondslag en de politieke uit

gangspunten van de christen-democra

tic bcstaan geen fundamentelc verschil

len van opvatting, zo is tijdens het 

symposium duidelijk gcbleken Het 

principielc kader voor verdcre ideccn

ontwikkeling is aanwczig. Bij het na

denkcn over de eigen missie vallen vier 

aspectcn in het bijzonder op 

( 1) hct bevorderen van samenhang en 

het voorkomcn van lragmentatie in 

de internationalc dimemie, 

(2) het bevordcren van samcnhang en 

het voorkomen van fragmentatie in 

de cigen samenleving, 

(3)politieke uitstraling en profilering, 

( 4) de op<>telling van het CDA in de op

positie. 

Internationale sammbang 
De christen-democratic is van nature 

een transnationale beweging Subsi

diariteit houdt immers in dat in beleid 

en regelgeving nadrukkclijk rekcning 

moet worden gchouden met de schaal 

waarop maatschappclijke vraagstukken 

zich manifestcren. De erkenning van de 

noodzaak van 'meer overheid' op inter

nationaal nivcau volgt hieruit: milicu

vervuiling, criminaliteit en het immi

gratievraagstuk spclen op internationaal 

nivcau en moeten dus ook op dat ni

veau kunnen worden aangepakt. Zon

der een handelingsbekwame Europese 

dcmocratische rechtsorde zullen de na

tionalc democratieen zowel hun grccp 

op de werkclijkheid alsook hun legiti

mering verliezcn ten aanzien van de bc

volking De Europese Unie bicdt, mits 

er sprake is van verantwoord bcleid, be

ter uitzicht op de effcctieve aanpak van 

de wcrkloosheid, de handhaving van de 

sociale zckerheid en de bcscherming 

van het leefmilicu en culturclc ont

plooiing dan wannccr !outer op ecn na

tionaal kompas wordt gckoerst. Voor 

Nederland loopt de weg naar hct inter

nationale in toencmendc mate via 

Europa. 

Het problcem is echter dat Europa op 

belangrijkc onderdclen ecn tekort aan 

overheid kent. Andricsscn: "Ccdeeldc 

maar met bekwaamheid uitgeocfcnde 

invloed in een groter gehccl dat wei be

slissingsmacht heeft, wordt voor 

Nederland vee! bclangrijkcr dan ontoe

reikcnde autonomc besli'>'>ingsmacht. 

Voor tal van terrcinen gcldt dit minder, 



maar voor de sociaal-economische sec

tor in de ruime zin van het woord is dc

ze conclusic onontkoomhaar." Zonder 

overhcid is er geen samenleving. Als de 

integratie uithlijft, als de Europcse Unie 

geen stahiliteil hicdt en nict kan bijdra

gen aan de heheersing van conflicten 

binnen Europa is het cen illusic te me

ncn dat de afzonderlijke lidstaten dat 

wei zoudcn kunnen. Het strcven moet 

blijvend worden gericht op het slagen 

van gezamcnlijkheid. 1' 

Van den Hroek voegdc daar de op

dracht tot uitbrciding van de Europcse 

Unie met de Ianden van Midden- en 

Oost-Europa aan toe. Die zal meer van 

de Unie vragen dan van de lidstaten, 

met name op het terrein van de interne 

vcrsterking en verdicping. Daarhij pas

sen waarschuwingen tegen nationalisti

sche rcacties. Vervreemdingsverschijn

selen van de burger ten opzichte van 

Europa zijn een prohleem. De oorzaak 

van die reactie ligt niet uitsluitend bij 

de Europesc Commissie. Ecn sterk en 

sociaal Europa is net zo goed, zo niet 

mecr, afhankelijk van de inhreng van de 

regeringen van de lidstatcn. De nega

tieve spiraal moet ook daar worden 

doorbroken, en aileen een sterk en soli

clair CDA kan zijn onmishare inhreng 

daartoe lcveren.t" 

De hoodschap van hct symposium is op 

dit punt zonneklaar: De christen-demo

cratic heelt op dit punt ecn herkenhaar 

eigcn proficl. 

Sm11o1INmg in de eigen samenleuing 
Het hijcenhouden van de samenlcving 

is ook voor de politiek ecn van de cen

trale thema's voor de komende jaren. 

Daarbij tckent zich een belangrijk pro

hleem af. Er lijkt sprake te zijn van ecn 

nieuw snort verzuding, namelijk cen 

vcrzuiling langs de lijnen van de helan

gen: werkgevers, hoeren, milieu, oude-

ren. De integrale afweging van a! die 

deelhelangen moet ergens plaatsvin

den. Als de politick een wezenlijke taak 

heeft, is dat vooral het overstijgen van 

deelbclangen. Een aansprekende poli

tiek, een aansprekende visie gaat verder 

dan het pragmatisme en heeft aileen 

kans op bestendigheid als zij vcrwijst 

naar de vitale onderliggende beelden 

en waarden: recht, warmte, waarden en 

perspectief. 17 

Het CDA moet een belcid ontwikkelen 

dat gekenmerkt wordt door '>teun aan 

mensen en instellingen die waardcn 

doorgeven en zich inzetten voor 

idcalen: het gezin, de school, de vereni

ging, organisaties 'met een menselijke 

maat' die opkomen voor mens en na

tuur. De partij hehoort een platform te 

bieden voor het met elkaar verenigen 

van de heterogenc helangen en groe

pen. Eerstc vereiste is dan contact zoe

ken met die groepen, met de kiezer in 

discussie treden. Het alternatief van ai

leen een professioneel apparaat dat via 

marktonderzoek zijn boodschap he

paalt is een nachtmerriescenario_t< In 

vergelijking met de recente verkiezin

gen in Helgic en Duitsland heeft de 

christen-democratic in Nederland bij

zonder slecht gescoord. En dat terwijl 

de zusterpartijen in de huurlanden voor 

dezelfde ideelc en matericle uitdagin

gen staan als het CDA Hun ervaringcn 

Iaten zien, dat de christen-democratic 

we! degelijk ecn helangrijke positie kan 

hlijven innemcn. Het electorale verlies 

van het CDA is onherroepclijk in de 

cerste plaats te wijten aan zijn eigen 

fouten. 

Verantwoordelijkheid als richtinggevende 
orifi1tatie 
Het heleid zal opnieuw moeten worden 

vormgegeven vanuit het pcr'>pectid van 

de verantwoordelijke mens en diens 
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waardigheid. Het collectivi5me van de 

afgelopen decennia moet worden om

gebogen in de richting van mccr per

soonlijke vcrantwoordelijkheid. Men

sen zijn geen losse individuen. Maat

schappelijke instituties zijn cvenzecr 

noodzakelijk om verantwoordelijkheid 

vorm en inhoud te gcvcn Tegelijk 

moct ook de anti-institutionele opstel

ling die 5oms in hct marktdcnken door

klinkt vanuit dat gezichtspunt worden 

afgewezen. 1 '~ Het gaat nict om een keu

ze tussen overhcid, markt of 5amcnle

ving maar juist om de verhouding 

tus5cn dezc drie. Dit zijn de velden 

waarop de mens als verantwoordelijk 

persoon lot ontplooiing moet kunnen 

komen. Staat, markt en samenleving 

zijn complemcntair, mits verantwoor

delijkheden op een jui<.te manier zijn 

gcspreid. '" 

t'v1ensclijke waardigheid kan op twee 

maniercn worden geschonden: door de 

mens te 'ovcrvragen'- din-

economischc welvaart. De groei van 

het Bruto llinnenlands l'rodukt is gcen 

democratische basiswaarde. Daar is 

mecr voor nodig, namclijk 'Zwilcouraqc" 

en ruggcgraat. lvcnals de economic 

moct ook de technologie worden ge

zicn als middel in functie van de kwali

teit van ons bestaan. Dergclijke inspan

ningen kunnen aileen gedijen in ccn 

maatschappelijke en politick klimaat 

dat doordesemd is van de norm van de 

verantwoordelijkhcid. Daarom "De de

mocratic en de partij-politieke forma

tics moeten juist in tijden van ccono

mische crisi5 en culturecl nihilisme Iei

ding geven aan de hoge nood aan idco

logische zingcving, politicke duiding 

en concrete actics. '' 1 

CJpposltlerol 
Voor een politiekc beweging kan hct 

vervullen van een oppositicrol nimmer 

het hoog5te doe! zijn Dcclnamc aan 

hct bcstuur dwingt tot 
gcn van hcn1 verlangen 

waartoe hij nict in staat is -

en door de mens te 'onder

vragcn' - hem van zijn cre

aticvc kracht beroven -. De 

waardighcid van de men<. 

wordt onderschat, wan

neer het aileen om de ceo

nomic gaat. Niet alles mag 

Staat, markt en voortdurcnde bczinning 

over de hand lu55cn 

idealcn en praktische toe

pasbaarhcid. Aan die com

binatie ontlccnde hct 

C:DA zijn politicke op

kom5t aan hct begin van 

de jaren tachtig Daar staat 

tegenover dat ccn plaat5 in 

de oppositic ruimtc biedt 

voor bezinning en marke-

samenleving zijn 

complementair, mits 

veran twoorde I i j k-

heden op een juiste 

manier zijn 
in geld worden uitgedrukt 

Eggert vraagt zich af of in 
gespreid. 

de Wcstelijke staten nict ring van de cigcn positie 

de trend bestaat zelfs mcnselijkc be- in het politieke krachtenvcld. BiJ uitstek 

trekkingcn hedrijlseconomisch te mate

rialiseren. "lk twijfcl of allcs werkclijk 

berckend. afgemeten en opgetcld kan 

worden in Duit5e marken of Ncder

landsc gulden<, 

De economic is de motor van de sa

mcnleving. niet het stuur Democratic 

behel<,t mecr dan aileen vergroting van 

in het bcleid van de huidige regering<.

coalitic klinkt de welhaast ultiemc notie 

van marktwerking door, of hct nu gaat 

om de liberali<.ering van wcrkti)den. het 

oprollcn van de overlcgeconomic. de 

degradatie van de zondag tot ecn nor

male lwcrk- idag, sponsoring van poli

tiekc parti)cn. commcrciali5cring in hct 

mediabestel en de uitvoering van de so-



cialc zekerheid. Her i5 ecn mythc dat 

de overheid niet zou <;turen, de 'paarse' 

helcidsaanzctten demonstrercn hct dag 

in dag uit. 

Hct huidigc kabinct<,beleid en dan 

vooral de liheralc beleidskeuzes daar

hinnen wijzcn, aldus Van Ccnnip, op 

een mil /Jacksccllcnio, "een program van 

expliciete dcstructie van de naoorlogsc 

karakteristieken van onze samenleving, 

voor zover de christen-democratie 

daarvoor getekend heeh." Toch kan de 

paarse coalitie het antwoord nict geven 

op het bijeenhouden van de samcnlc

ving Donner: "Len tcrugtred van de 

overheid die slecht5 herust op efficien

cy en cconomische vrijhcid, heelt ook 

geen keerpunt Celeidclijk worden aile 

waarden en kwaliteit ondergeschikt ge

maakt aan cconomische krachten. 

Uiteindelijk verliest iedcrccn omdat 

niemand nog greep, structuur of hou

va<;t !weft. lcdcrs Ieven wordt beheerst 

door 'hlinde krachten' en als voorheen 

hepalcn economise he positie, kracht en 

macht de verhoudingcn" 

Daaraan kan worden toegevoegd dar 

'paars' de rol van gemeenschap, gc

mecnschapszin en gemeenschapsbclc

ving onderbelicht. De plaats en 

bctekcnis van organi<,aties van hurgers 

\Vorden doodgezwcgen, dcze organisa

tJcs worden uit lormele structuren ge

wecrd ol ze worden i ngc<,nocrd in 

regel-; die het primaat van de politiek 

mocten heve<;tigen. Het kappen aan de 

wortels van de samcnlcving die is gcha

-;eerd op het delen van verantwoordc

lqkheid en overleg, zoals dat nu 

gdxurt, zal een enorme kater na de eu

lorie van de zogenaamde bc5luitvaar

d,gheid oplcvcren. Dat Nederland de 

minste sociale conflicten tcr wercld 

kent en cen zeldzame verantwoorde

liJkhcid van de belangenorgani-;atics 

heeft, is het resultaat van een maat

schappijvisic die mede door christen

democraten is gcdragen Oppositie

voercn verschah de ruimte te werkcn 

aan het ontwikkelen van toekomstvisie 

en tockomststrategie-' 2 

Politieke actie 
Hct symposium levcrde een aantal lij

nen op, die voor de toekomst van de 

chri<;ten-democratie belangrijk zijn. 

Onmiskenhaar bestaat er ccn grotc ma

te van eensgezindhcid over de betcke

nis van chri.,telijk-geinspireerdc waar

den in een snel veranderende maat

schappelijke omgeving. Het grote werk 

van hct schrijven van cen nieuw hegin

selprogramma, dat in het begin van de 

jaren negentig heeft plaatsgevonden, 

hoeft niet tc worden overgedaan. Dit 

politieke fundament is tijdens het <,ym

pmium heve5tigd. Het gaat om de toe

pa55ing van die politieke overtuiging in 

een anders wordende -;amcnlcving en 

op een manier die aansluit hij de bclc

ving<;wereld van men<;en. 

De hoofdinzet- zo bn worden gccon

cludeerd - zal gericht moeten zijn op 

het bijdragen aan de mogelijkhedcn tot 

nieuwc samenhindcnde krachten 

Zowel ten hehocve van de samenleving 

in Nederland ("de christen-democratic 

is van nature cen saamhorigheidspar

ti(J, als ten aanzien van internationale 

verhoudingen ("de christen-democratic 

i<; van nature ecn transnationale partij"). 

Uitgangspunt voor de christen-demo

cratie blijft het crei'ren van omstandig

heden waarin mcnsen zich in vcrant

woordclijkheid kunncn ontplooien. 

Overheidsbeleid zal er op uit moeten 

zijn om de samenlcving in staat te stel

lcn zeit de verschillendc waardcn en 

belangen met elkaar in overeenstem

ming te brcngen Dat beleid moet ge-
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voed worden door een visie op mens en 

samenleving, waarin de mens als een 

verantwoordelijk persoon wordt be

schouwd, gezocht wordt naar de op

bouw van een 'civil society', een sociale 

markteconomie participatie en duur

zaamheid werkelijk integreert, de over

heid gezagvol kan optreden op de 

terreinen die tot haar domein behoren 

en de betekenis van waarden en nor

men voor het publieke Ieven ook pu

bliek worden crkend. 

Uit het perspectief voor hct CDA als 

partij van waarden die de samenleving 

bijeenhoudcn, kunnen dan ook actie

punten worden afgeleid Zo zijn tijdens 

het symposium de volgende punten ge

noemd: 

BestriJdiHcj 1h111 de criminalitcit, ook door 

herstel van normbesef aan de voet van 

de samcnleving, opvoeding en sociale 

controle, preventie. Terugdringen van 

de zware, professionele criminaliteit, 

onder andere door een sterke nadruk 

op de noodzaak van internationale sa

mcnwerking. 

BestriJdiHq umz de werkloosheid door 

meer aandacht voor wezenlijke verla-

ging van de lasten op arbeid, 

Tijdens het 

symposium zijn veel 

zonodig door verschuiving 

naar indirecte belastingen 

Ook wordt gcwezen op de 

vcrantwoordelijkheid in de 

samenleving zelf, zoals bij 

bedrijven en vakbonden 

wezenlijke vragen 

naar voren 

gebracht, maar nog 

niet aile vragen zijn 

beantwoord. 

(scholing) 

- Ruinzte uoor het gezi11, als de 

centrale plaats waar de toe

komst haar fundament krijgt. 

Dat houdt onder andere vol-

strektc afwijzing in van be

zuinigingen op de kinderbiJslag, die in 

Nederland toch al niet royaal is. 

lHteqratic i11 de smne11lwi11!) door de mzder 

serieus te 11eme11. Dat betekent: niet begin-

nen met iemand te reduccrcn tot object 

van zorg, waarop de betrokkene recht 

heeft, maar juist eerst de ander erken

nen in zijn of haar eigenwaarde en 

daaraan appellercn. Eigen inzet en hct 

hclpen van mensen de weg naar cen 

baan te vinden. Als werk voor velcn 

niet meer de toegang tot die participa

tie is, of niet de cnige, dan zou ten min

ste ecn doorbraak bercikt moeten 

worden in de facilitering van vrijwilli

gerswerk. 

Duidelijk beleid voor mzdere i11stelli11cje11 va11 

waarde11ovcrdracht, waaruit moet blijken 

dat de mens mecr is dan aileen homo eco-

110111/cus. Zo moeten bijvoorbeeld de 

moderne media speerpunt van beleid 

zijn, aan de hand van de ijkpunten van 

kwaliteit, objectiviteit, pluriforrniteit en 

respect voor menselijke waardigheid 

StaatsPormi11cj ofl Euwpees Hi1m111, om 

daarmee een rechtsstatelijk kader tc 

biedcn om vraagstukken met een grens

overschrijdend karakter adequaat aan te 

pakken en tegclijk de Europese Unie 

klaar te maken voor uitbreiding naar de 

Ianden van Midden- en Oost-Europa. 

Veiligheid ofl 11J01ldlaill 11iucau, waarbij 

hct niet slechts gaat om militaire vra

gcn maar ook om onderwerpen die de 

financicel-economische stabilitcit in de 

waagschaal stellen. lnternationale maat

regelen tegen de valutaspeculatie kun

nen niet worden gcmist. 

Tijdens het symposium ziJn veel wezen

lijke zaken naar voren gebracht, maar 

nog niet aile vragen zijn beantwoord. 

Dcze vragen betreften voornamelijk de 

verhouding tussen de betekcnis van 

christelijk ge"inspircerde waarden in een 

seculariserende of - betcr - levensbc

schouwelrJk verbrokkelcnde wcreld, zc

ker wat betrcft de traditionele institu

tionele kaders. Een politieke beweging 

kan volledig overtuigd zijn van de betc-
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voed worden door ee n visie op mens en 

samen leving, waarin de mens als een 

verantwoorde lijk persoon wordt be

sc houwd, gezocht wordt naar de op

bouw van een 'civil society', een sociale 

markteconomie participatie en duur

zaamheid werke lijk integreert, de over

heid gezagvol kan optreden op de 

terreinen di e tot haar domein behoren 

en de be teke ni s va n waarden en nor

men voor het publi eke leven ook pu

bliek worden e rkend. 

Uit het perspect ief voor het CDA als 

partij van waarden die de sa menleving 

bijeenhouden , kunnen dan ook actie

punten worden afge le id . Zo zijn tijdens 

het symposium de volgende punten ge
noemd: 

Bes trijding va11 de criminaliteit , ook door 

herstel va n normbesef aan de voe t va n 

de samen leving, opvoeding en sociale 

contro le, preve ntie . Te rugdringen van 

de zware, profess ione le cri minaliteit, 

onder andere door een sterke nadruk 

op de noodzaak va n internationale sa
menwerking. 

Bestrijdi11g va11 de werkloosl1eid door 

meer aandacht voor wezenlijke verla

Tijdens het 

symposium zijn veel 

g ing van de laste n op arbeid , 

zonodig door verschuiv ing 

naar indirec te belastingen . 

Ook wo rdt gewezen op de 

verantwoorde lijkheid in de 

sa menleving ze lf, zoa ls bij 

bedrij ven e n vakbonden 

(scho ling). 

wezenlijke vragen 

naar voren 

gebracht, maar nog 

niet alle vragen zijn 

beantwoord. 

- Ruimte voor het gezin , als de 

ce ntra le plaats waa r de toe

komst haar fu ndament krijgt . 

Dat houdt on der andere vo l-

strekte afw ijzing in va n be

zuinigingen op de kinderbijslag, die in 

Nederland toch a l ni et royaal is. 

- IHtegra lie in de sm11enleviHg door de ander 

serieus te rw11en . Dat be tekent: niet begin-

nen met iemand te reduceren tot object 

van zorg, waarop de betrokkene recht 

heeft, maar juist eerst de ander erken

nen in zijn of haar eigenwaarde en 

daaraan appelleren. Eigen inzet en het 

helpen van mensen de weg naar ee n 

baa n te vinden. Als we rk voor ve len 

niet meer de toegang tot die participa

tie is, of ni et de enige , dan zou ten min 

ste een doorbraak bereikt moete n 

worden in de facilitering va n vrijwilli 

ge rswerk . 

Duidelijk beleid voor andere instellingen vaH 

waardeHoverdracht, waaruit moet blijken 

dat de mens meer is dan alleen homo eco

nomicus. Zo moeten bijvoorbeeld de 

moderne media speerpunt van beleid 

z ijn , aan de hand van de ijkpunten va n 

kwaliteit, objectiviteit, pluriformiteit en 

respect voor mense lijke waardigheid. 

Staatsvorming op Europees niveau , om 

daarmee een rechtsstatelijk kader te 

bieden om vraagstukken met een grens

overschrijdend karakter adequaat aan te 

pakken en tege lijk de Europese Uni e 

klaar te maken voor uitbreiding naar de 

landen va n Midden- en Oost-Europa. 

Veil1gheid op moHdiaal Hiveau , waarbij 

het ni et slec hts gaa t om militaire vra

gen maar ook om onderwerpen di e de 

financieel -econom ische stabiliteit in de 

waagschaal ste llen . Internationale maat

regelen tegen de va lutaspeculatie kun

nen ni et worden gemist. 

Tijdens het symposium zijn vee l wezen

lijke zaken naar voren gebracht, maar 

nog ni et alle vragen z ijn beantwoord. 

Deze vrage n betreffen voorname lijk de 

ve rhouding tusse n de betekeni s van 

chri ste lijk geïn spi reerde waarden in ee n 

seculari sere nde of - beter - leve nsbe

schouwelijk verbrokkelende were ld, ze

ker wa t betreft de trad iti one le in st itu 

tion e le kaders. Een politieke beweging 

kan vo lledig overtui gd zijn va n de bete-
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ken is va n bepaalde waarde n, maar we l

ke in vloed gaa t e r va nuit wanneer bur

gers wei ni g of niet ontvankelijk z ijn 

voo r di e waa rden ? Dat heeft all es te 

maken me t de mogelijkheid tot ve rdere 

operati o nali sering van de c hri ste n-de

mocratische o pva tting dat het over

he idsbe leid e r primair op ge ri cht moet 

z ijn om de sa menl eving ze lf in staat te 

ste llen de ve rschillende waarde n en be

langen o p gelntegreerde w ij ze me t e l

kaar in overee nste mming te brenge n. 

Welke ni euwe bele idsin strum ente n z ijn 

nodig om daaraan invullin g te kunnen 

geve n? 

H e t sy mpos ium sto nd mede in het te

ken va n de gedac htenvorm in g binnen 

het Strategisch Beraad van het CDA. 

De uitdaging voor he t Beraad bestaat 

er vooral uit antwoorde n te geven op 

deze kwest ie. Een partij van samenbin

de nde waarde n die een beweging van 

de toeko mst wil z ijn zal daarin w ill en 

investeren. 

Prof. 111r. dr. IP Balkenmde e11 drs. Th .B. FM 

Bri11kel zij11 stafm edewerkers van het Weteu

schappelijk ln stil11111 voor het CDA 

Noten 
Zie de bijdragen va n Martens , Juncker, Hirsch 

Bali in en D onner. 

Zie de bijdrage n va n Andriessen en Van den 

Broek , waarin met name wo rdt gewezen op de 

so lidarite ir met landen van [V\idden- en Oost

Europa. 

Zie de bijdragen van juncker, Eggen e n 

A ndriessen. 

4 Aldus Juncker. Zie ook de bijdrage van 
A ndriessen. 

Zie de bijdrage van Juncker, 

6 Zie de bijdragen van Küng en Lubbers . 

7 M. Alben, Kn/Jitnliswe rontm Kapitalisme, Amster
damlAmwerpen 1992, p. 183. 

Zie o.a. de bijdragen van Küng, tvlanens, 

Donneren Lubbers. 

Zie de bijdrage van Küng. 

I 0 Zie de bijdrage va n Donner. 

IJ Zie de bijdrage van Van Cennip . 

12 Zie de bijdrage n van Donneren Hirsc h Ballin . 

13 Th .B.F/VI. llrinkel en A. Klink, 'Naar een dia -
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loog tusse n de were ldgodsd ie nste n', CIJris ftll 

Democratisc/Jf• \lerke1minge11 (oktober 199 1) 410. 

14 Z ie de bijdragen van /VIartens, lubbers, 
Donner. 

15 Zie de bijdragen van Marten s, Van de n Broek 

en Andriesse n. 

16 Zie de bijdrage van Van den Broek. 

17 Zie de bijdrage van Van Gennip . 

18 Z ie de bijdragen van Van Genn ip, Helgers, 

Lubbers e n Heerm a. 

19 Zie de bijdragen van Eggen en Zijderve ld. 

20 Vg l. de bijdrage in deze bunde l va n J.P.H . 

Oon ner en voorts Wetenschappel ijk Instiruur 

voor het CDA, Publiekr GmclJiig/Jeid , H ou ten 

1990 en ). P. Balkenende, Vernu lmoordelijkbeid w 

reciJt. Eerr beschouwi11g OIJI.'r pluriformiteit, mnntscbnppt

lijke IJtrmr!woordelrjkluid e11 vrrdeli11g om1 taken err be

ooegdhederr, D eventer 1995. 

2 1 Aldus J\~artens. Zie verder de bijdragen van 

H eerma, H elgers , A ndri esse n en Eggert. 

22 Zie de bijdragen van Heerma , Van Ge nnip en 

Donner. 
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