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De totstandkoming van een verantwoordelijke samenleving is niet 

hij wet af te dwingen. De culturele context moet ontvankelijk zijn 

voor het appel dat op de verantwoordelijkheid van mensen wordt 

gedaan. In hoeverre sluit de christen-democratie met haar beroep 

op een verantwoordelijke samenleving aan bij de realiteit van soci

aal-culturele ontwikkelingen? Het symposium 'Zingeving en ver

antwoordelijkheid' van het Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA was een paging om op die vraag een antwoord te krijgen. 

Het symposium vond plaats op 30 november 1994 in een roman

tisch kasteeltje in Echteld. 

K
cntncrkcnd voor de h.uidi 

gc tl)dgcc<.,t 1<-. de nlogcll)k

hctd 0111 hct Ieven ztn tc 

gcvcn zondcr 

De tckst van dczc inlciding ts hicrvoor 

afgedrukt. !let hctoog van Stoker hc

woog zich vooral op hct hlmohsche ni-

veau van de rclatic tussen 

christeliJkc politick en ztn

gcving. De andere hoofd

<.prckcr. hct C:DA Twccdc 

Kamcrlid Hirsch Balltn. 

zijn rede is cvcnccns in dit 

nun1n1cr opgcnotncn, 

wcrktc hct thema Lilt naar 

de huidige rol die de chri<.

tcn-democratic in hct poli

tickc en maatschappeliJke 

klimaat hcclt tc vcrvullen. 

de twmlzaak van vcrwiJ

=Ing llJJr ( 11ld ol lcvcn<..,

he...,Lh()LJ\\'Illg I )zlt 1-. de 

'tcll!ilg \Jn dt \'f Stoker. 

d~t· h11 c-crdn 111 L"l"ll \ludtc 

hn·ft LlllgC\\Trkt \\(IIJ ZIJn 

'nhondcn mel c-cn C'\ler

'11" ll",J!!lc!l zo ,chrccl h11. 

llH._·t 1ct..., \\'Jt on..., al-.. JndJvt

du 1)\'Cl...,liJf.n Dzlt 1..., 111ct 

'"""\z,1kci1Jk ( .m\ ol hct 

\h"'lutc ma;11 k.1n datgc- /)rl TIJ!l. FA I llrinkel De twccdc <;telling van 

"De C: van ht:t CDA is hard rH· =1111 \L1t 111 on..., L'l'll crvaring van zin 

tl'\\Tl'g hrcngt In clkc crvanng van zin 

,..., tTll j)Zl'->'·>~cl clcn1cnt gcrllJkt wordcn. 1 

/,n.~c\'Jilg ,..., gclukt contJLt met woor

dcn =() ht:gon Stoker 111 zqn 1nkiding 

Stoker 

nodig in ecn pluralc samcnlcving"- nep 

nauwclijb dio,cussie op. Aan de grond

slag van het C:DA wenste geen van de 

dcclncmcrs aan het symposium tc tor-

( llV I '!; 



ne11. lets anders is. ol die groncl•;lag ex

clusicl 1s e11 leidt tot antithetische op-

...,tclltngcn ten Zlonztcn van andcr..,-

denkenden Stoker Het CDA client 

niet antithet1sch te zijn en vooral al van 

de d1aloog met mensen die niet ol 

'ilccht..., vaug gocl'idicnqig gc·t·n...,pireerd 

zijn at te zicn. Het C:DA moet de clia-

loog aanguZtn, dat wil zcggcn cncrzijd'i 

de eigen identiteit niet verdoezelcn. 

n1aar anderzijds ook de overeenkom

qcn erkennen. 

Dat leek te <,trijclen met het latere he

toog van Hirsch Ballin. Die was wat 

stelliger 111 ziJil kritiek op de heersende 

cultuur Stoker maakte h1nnen de niet

chri<.,tclijkc \VIjzcn van zingcving nog 

onderscheicl tussen niet-levenshe-,chou

wclijkc zingeving en pscudo-zingcving. 

Zi1n eerste stelling luiclde dan ook "Fen 

christen client ook de n1et-goclsdienst1g 

gc·J·n'ipi rccrdc zi ngcvi ng ten vollc tc cr

kennen." Een zinvol Ieven zonder Cod 

is mogeli1k. aldus Stoker. Ook de niet

lcvemheschouwelijke vorm van zinge

ving 1s niet neutraal. Ook die waarclen 

zijn geklcurd en wei door het heersen

de cultuurpatroo11. Een van de huidige 

elementen claarin is het individuali-;mc. 

Soms i-; hier volgens Stoker sprake van 

pscudo-zingeving. zoal-, consumentls

me en hehocfte hcvrediging. Daarin 

onthreekt het moment van transcen

dentie. Dan is er geen '>pl·ake van gelukt 

contact met waardcn. l'vlaar over het al

gcmeen was de teneur van Stoker'> be

toog cr ccn van n1ccr \Voardcri ng voor 

de moderne cultuur. Daarin kan ook 

sprake zijn van gelukt contact met 

waardcn. zij het nict op de manier zoal-; 

chri-,tenen die helcven. 

Hir-,ch Ballin pleitte claarentegen ju1st 

wi:l voor de antithe-,c. Hi1 meende dat 

de pseudo-zingeving, zoals Stoker hct 

noemde. dominant is gcworden i11 de 

modernc cultuu1· Het i'> een urltuur van 

( l )\/ 1 ()) 

zcllgenoegzaamheid, zoals Calhraith 

die heschrcd Ieclerc burger is zeit vcr

antwoordeliJk voor wat hij ot zi1 van 

het Ieven maakt. een ander daarin hln

deren wordt gestralt. en de gcmeen

schap Ievert ccn aantal voorzicningcn 

die in ieckrs helang ziJil. Tegenover die 

heer'>encle trend moet de christen-de

nwcratle het kriti-,che contrapunt vor

men. aldus Hirsch Ballin, de antithese 

Hij deed een krme en overtuigende 

poging het CDA weer mccr zeltvcr

trouwcn in te hoczcnlcn, weg van de 
angst om andcrs te ziJil clan de spraak

makers. "Zijn wiJ it_1Lkrdaacl ideeel zo 

arm dat onzc polit1eke'hcweging de 

mogcli1kheid mist zeit ec~~~~~ontrapunt 
te vormen ten opzichte van de heersen

dc cultuurc" Hir-;ch Hallin "Nu het poli

tieke en culturele contrapunt niet 

Ianger tegenover ee11 chri-,teliJk gc'ln

spireerde politick en maatschappiJvi-,ie 

staat, maar zeit de gevestigde macht is 

gewordcn. zullcn wij - wil onze politie

ke rol zinvol ziJn -zeit de kriti-,che po

sitie moeten vormen." Ceen aanpassing 

dus aan de heersendc cultuur. gecn al

zondering. maar- een christen-democra

tischc politick die authentiek is in de 

hcginselcn en tcgeliJk open voor sa

menwerking met hen die onze uit

gangspunten I nog) nict de len. Dat leek 

prot. clr. l'.A. van Cennip, secretaris van 

de Katholieke Raad voor Kerk en 

Samenlcving. wei wat· "We worden een 

heetJe kwajongens." .~bar het zou wei 

eens grotc gevolgen kunncn hebben. 

Kwaliteit van Ieven 
~~let zijn derek stelling - "Het tet-rcin 

van zingeving i'> ruimer clan dat van de 

moraal en de verantwoordeliJkhcid" 

droeg Stoker de suggestie aan om een 

vijtde kernbegrip aan de hekenclc vier 

van hct CDA toe tc voegcn. Ecn kern

begrip clat het gclukt contact met waar-
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den zou JJngeven. 'KwJiiteit VJn Ieven' 

noenHic hq het. ,'.,\cer hqhcJ, ZOLI hct 

heoogde kemhegnp ook 'vredc' kunnen 

heten len woord, dat llJJ'l het cthi,ch 

hamlclcn 1 zoJJ, dJt wordt gevr<J<Jgd 

door gcrcchtlghcltL gc..,prcidc vcrant

woordelqkheid, ,olidJrilell en rent

lllenter,chap I men de n<Jdruk lcgt op 

de vicnng. de voltoo1ing, de gilt en de 

\TCllgdc 

l.cn llltLTl'\"-Oiltl' ">Uggc..,tic, die ook tij

den' de heraad,JJgingen over hct nicu

\\'l' l'rogrJnl van Llitgang..,puntcn naar 

\'()ren "gekomen Toch i' Jc,tijd' voor 

LTll Jndcrc \\'Cg gckozcn. Tocn i~ gc

lllLTild dJt de politick nooit in 'lJJl is 

<llll zell de hqhel,e gcrechtigheid, d<Jn 

wei de hqhclsc vrede, tot st<Jnd te hren

gen ( lm die reden 'preekt het nieuwe 

1\ogrZim van Lhtgang"puntcn dan ook 

van 'puhlickc gcrcchtighcid', zorgvuldig 

te onder,cheiden VJil de hijhel,e gc

rechtlgheid, die nooit rcsultJJl kan zijn 

\'Jil lllcn,elqk handelcn. 

Stoker hrJcht daJrmec echtcr wei cen 

"'JX'Ll onder de aancbcht, WJJr de 

l hn...,tcn-dcmocrJtJc n1ccr oog voor zou 

nweten z1en te kri1gen Hij qeldc na

mel11k dJt de dl'cU"Ie in hiJvoorheeld 

de gezondhe1d,zorg 111et hepcrkt zou 

nweten hl11ven tot de ethiek, maar uit

gchrcJd ::ou n1octcn worden n1ct zingc

\'lng Ten onrechte wordt in hct dchat 

de nJdnd, gelcgd op de Jlwenteling 

\'J;l ck heperk111gen die JJn het mensc

lqk he,tJJn e1gen ZIJn op de gezond

held'z"rg Stoker "( lm cbt te voor

k<lllll'll " c'l'n puhlieke OJWJtting over 

=,1kc·n al, de heteken" VJn ouderdom, 

l11den c·n doml hJrd nodig" D<J<Jrmcc 

r,1akte l111 L'l'll helangrqk themJ 

ll11,ch llJIIm wee' op 1eh dcrgelijks in 

:-:1111 rnkrdtng en g1ng vcrvolgcn~ in de 

ptllltJckc tt>cpJ...,...,lng LTVtlll nog ccn "ltap 

,-erdn ll11 plcitte nvoor dJt bet C:DA 

de 1nc·men =ell op zou gJJil zoeken. De 

mcnsen, die nict tot de onbekommerde 

hafll>y fe~o hchoren. De mcnsen, die zich 

getrotfcn voelcn door ccn crvaring VJn 

zinlcd1gheid v<Jn hct hcsta<Jn. Tc lcrcn 

v<Jnuit de crv<Jringen VJn mcnsen om de 

zin v<Jn politick h<Jndelcn lc zocken, te 

vinden en onder woorden te hrengcn. 

Hct C:DA moet, volgcns Hirsch Ballin. 

bekommcrni-. tonen om icders a<Jndeel 

in het maJt'>chappelijk Ieven. Andere 

dcelnemcrs JJ!l het deh<Jt slotcn zich 

daarbiJ aan. Het CDA zou cen politick 

naar menselijke maat moeten vocren e11 

hct onhch<Jgen in de samcnlcving on

der woordcn brcngen Met deC: zit hct 

wei goed, maar weet her C:DA wei Will 

cr kelt in de samcnlevingc Van mccrde

rc kanten wcrd cr op gewezen. Dat is 

tcgclijk cen pleidooi voor nauwcrc ban

den tussen het CDA en de zogeheten 

nieuwe <,ociale bewcgingen Ook dJJr 

worden zinnige pogingen ondernomcn 

om iets in de samenleving te verheteren, 

<Jidus bijvoorheeld prol.dr J Klapwijk 

De deelnemers uan /Jet symfJosi~ml 'Zin
l}euiHq m ummtwoordeltjk/nid' discus
sii'ren met /Jet fomm. 

(Jato i\1ieke Schlm111111) 
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[\ li<>schien i., die te gcringe bekornrncr

nis urn de zorgcn van mensen ook wei 

hct gevolg van het feit dat hct C:DA in 

zijn plcidooi voor een verantwoordelij

ke sarnenlcving zichzelt het mce<,te 

identihcecrdc rnet de gcver van verant

woordclijkheid, degcnc die daadwerke

lijk tot solidariteit in staat i<>, de <,terke 

ot de zclt.,tandigc Er wa-, nauwelijb ol 

geen sprake van een redenering vanuit 

hct pcr<,pectiel van de kwctsbare, de 

onathankelijke, de ziekc, de lijdende en 

de <;tervende. Terwijl de '>piegelzijde 

van verantwoordelijkheid toch onte

genzeggelijk athankelijkhcid is. Maar 

miS'>chien werd dat destijds niet wer

vend gevonden 

Politieke conclusies 
Cing op het syrnpmium de rneeste aan

dacht uit naar de analyse van de tijd

gecst en de pmitie die de chri<,ten

democratie daartcgenover rnoet innc

mcn, de dcelnemers konden toch niet 

hecn om de vraag tot welke politieke 

conclu.,ie., die analy-,e dan wei zou 

rnoetcn leiden. Hoc valt de ontvanke

lijkheid voor zingeving te vergroten7 

Wat i-, er eersc een voeding<>hoclem bij 

de men<, of de zin al., gave van buitenaf7 

Stoker wa<, duiclelijk tot het laatste 

kamp te rekenen. Zin, als gelukt con

tact rnct waarden, komt op on<> at, zo is 

zijn visie "De mem 1s voor zingeving 

aangewezcn op iet-, ot icmand waarop 

hij gecn greep heeltn" Het is niet iet<, 

wat je met vcr<,tandelijk rcdeneren kum 

achterhalcn, voegde hij later in hct de

bat toe 

Dr. I. Vi-,, tilosool en sccretari<> van 

[\ II.,.,io Nederland, en mevrouw dr. 

H.A. Alma, gocl<>dicnstp,ychologe aan 

de Vrije llnivcrsiteit, brachtcn erte

genin dat ontvankelijkheid voor zinge

ving voortkomt uit reed-, he'>laande 

kaclcr., Zin komt niet zomaar van bui-

( llV I <JS 

ten op iemand at, maar verondcr<;telt 

ecn activite1t van de betrokkene Prol. 

dr W.FCM. Derk<>e, dirccteur van de 

Radboudstichting ging daar eveneens 

een eind in mee: Van onze kant is er 

cen zekere in<>panning nodig. De rol 

van de overheid i., claarhij een beperkte 

Zij kan de kadcrs scheppcn, die de ont

vankelijkheid voor zingeving vergro

tcn. Misschien, zo were! in het forum 

geopperd, verrnag een politieke partij, 

die niet aileen is gericht op de politick 

maar ook een heweging is die deel

nccrnt in de san1cnlcving, nog icts 

meer. Maar de rneningen ver.,chillen 

over de vraag of het CDA een dcrgelij

ke bredere taak heeft 

In ieder geval valt er op hct terrein van 

de politick zelf nog enorm veel te 

doen. Hirsch Ballin gaf hct zell al aan 

111 zijn inleiding "Van de overhcicl 

wordt vcrwacht dat zij de bestendig

heid in het bestaan kan verankeren." De 

overheid client betrouwbaar te zijn, 

juist voor mensen in kwetsbare ornstan

digheden Zovcr is het nog lang niet, 

vondcn onder andere drs. F. Heenna, 

voorzitter van de CDA-Twecdc Karncr

lractie, en dr., FH. Buddenberg, oud

wethouder van Zoctcrmeer. We 

rnocten naar een herkenhare en be

trouwbare overheid. Die schild i<> voor 

de zwakken en geen tegenstander, geen 

marktpartij waarmee je onclerhandelt, 

geen '>Upermarkt waar je datgene uit 

plukt wat JOLI het be.,te uitkomt. Het 

mag dan wcllijken alsol andere partiJen 

het concept van de verantwoordelijke 

samenleving hebben overgcnnmen, 

maar de discu<><;ic over de kcrntaken 

van de overheid wordt nog volop ge

voerd. 

Drs. WJ Deerman. voorzittcr van de 

Tweede Kamer, tevens voorzitter van 

hct '>ymposiurn, ronddc de discu'>Sic at. 
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I let ( I),\ "volgem hem ten eer<,le lilt 

"I' lll't <llllll'tkkelen Villl l'l'll v1"e op 

'1\'L'I he1d,hele1d. Vam11t hct JllT'>Jlel t1cl 

\',111 ...:J!1gL'\'Ill,L! I.., lLTCLht gl'\\'l'Zl'!l op de 

nwgc-lltkhnlcn d1e de ovnhL'Id hLTit 

V<JI >I =ILhzeiJ llJillei>JK hemic len Ill 

()\'L'tTcn...,tL'lllllltng met de \\'.J.Jrdcn die 

"I' de m·crhe1d van toepa"ing zijn Fn 

Ill de \'llrlll \'~lll het Uecrell VJn de 

\'()(lr\\'.JJrdcn \\'Jardoor hct contact tnct 

\\,larden 111 de '>Jlllenlcving kan lukke11 

\ \.1a1 ill't ( I),\ " 111ecr. zo zei de voor

Zitlel I let i'> een pol1tieke heweging 

dJL' 111 dLlloog 1..., met de ">Jillcnlcving 

~"'"t de tr.ldltionelc hand met vetwJn

te lllJ.lhLhappei>Jke organ"atie'> ZJI het 

<H>k hctrckkingcn moctcn J.J.llgtltlll n1ct 

llll'LI\\'l' "'Lialc heweg111gen. ( lok a I' 

deze Zll hop niet-lcve1hhe"chouweli1ke 

hronnen van zin hJ'>eiTn. Deelllliln: 

· N1cuwc -.ociz-dc hcwcgingcn zijn de 

onhct.Joldc n:kcning van de zakcn die 

de tradlllonelc organi'>alle'> hehhe11 IJ

tcn l1gge11 We nweten ook met hen de 

d1:tloog JJ!lgJJn.'' 

l'ol1t1ek " lu"tcren nJar de burger, al

du.., de k~llllcrvoorzlttcr I )oar zag 

I kettnan hetcre kamen voor de ko

mcnde JMell I let polit1eke dehJt toont 

"'nd.., kon weer nH:er ruin1tc voor hct 

L1ll'n dootkl1nken VJil idealcn Het za

kclltke ,-an de JMen taLht1g I'> er Jt. 

V""r het Cl l;\ e11 voor het onder

:ocb .. prograrnrnJ van hct Wctcn

" h.1ppci1Jk ln,tituut zipl cr in dat 

"i'=ll ht dan ook Ill en nwgel11kheden. 

I <>L'Il we nog rcgcring-.vcrantwoordc

lltkheld droegen '>lond ollc' wat we he

'>llllknden 111 het teke11 VJn het 

h,,,lih,lll' \'.111 de opdraLht om er d1reLt 

p11lll1eke he'l""ngen JJn te vnhinden. 

l\u \\T gccn rcgLTillg'-.verantwoordelijk

hc·ld dragen hehhen we I'LIIIllle om 

'""Hipullten 111 te nemen en het oog 

gelll ht te houdell op wat cr kelt onder 

de llll'll'-.l'll 

: '28 ' ' 

Hehhcn wij een gocdc analy'>e van de 

tiidgee'-.t, wtt'-. de voorntttllll'-.te vrtltlg die 

I<" va11 Cennip JJn de deelnemer' VJn 

het '>ympo"um gJI De mem centraJI 

'>lL'IIen, " ecn opd1·acht die h11 gt'.lJg 

,lanvttardt voor hct wcrk vttn hct 

WetcmchJppeiiJk lmtttuut. 

Van Cennip: "Authentiekc crvanngen 

VJn men<,en op 1e IJten tnwerken. 

OmdJt we in de Jnder de Ander ont

moeten. Lr i'> een uniekc kJm om te 

zcggcn waZtr we ccht voor ~taan. W'e 

mogen knt1ek lcveren. lllJJr nict min

clcr heiJngri1k is de tJJk om een Jlter

natid te ontwerpen. Fen altcrnatiel van 

zingcving, verJntwoordclttkhetd en ge

loofwJJrdigheid.' 

I )r, Tf, /l F ,\I /lrillkcl ( 1 9 > ~) 15 tPetcllsci>d/>

/>cliik mdc1Pcrkcr hi) /Jet Wetcllsc/J<if>llfiijk 

lllsliluull'oor /Jet ( DA 
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