
V
onr het C:DA wordt het sci

zoen '<)4/'95 het helangrijk

<,le sedert de oprichtings

pcriode Nu <;taat de chri'>

ten-democratie voor een drievoudige 

opgavc: 

- welke comequentie<; trekken wij uit 

de an<Jlyse v<Jn de verkiezingsneder

laag~ 

- welke consequenties trekken wij uit 

de gewijzigde mJChtwerhoudingen in 

de Nederlandse politick) 

- welke belcids\ijnen zettcn we uit als 

Jntwoord op de snel veranderende in

ternationale en n<Jtionale uitdagingen) 

De vi'>ie, de radic<Jiiteit en de tactiek, 

waarmee wij up die drie vragcn Jnt

woord gcven hep<Jicn de toekom'.t van 

de p<1rtij, en - wat hei<Jngrijker i<;- de 

kracht en het richtinggevcnd vermogcn 

v<Jn de waarden en de in<;piratiebron

nen van WJJruit wij Ieven, op het open

hare Ieven van onzc tijd, jui<;t nu die 

<;amenlcving voor histori>ch gezien hui

tengewoon helangrijke herinrichting<;-

opgaven staat. 

Het C:J)A hcdt vee\ in huis - dat i> de 

laahte wcken overduidclijk gchleken -

om een grotc come hack te rnaken, na

mc\ijk kennl'>, ovcrtu1ging, cnthomias

me, hetrokkenheid. 

Hovendien: de grotc slingerhewegin

gen, en vooral het thui>hlijvcn van vee\ 

vroegere trouwe kiezers betckenen, d<Jt 

cen nicuw mandJJt gewonncn en her

wonnen kiln worden. l'v1JJr d<Jt gaat Ji-
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leen a\<; niet<; a\<; vanzellsprckend wordt 

aangenomen, alles onderzocht en op 

het goede heprodd wordt. 

Zij die vcr<Jntwoordelijkhcid dragcn in 

de komende maanden hehben de kosi

bare erfeni'> van de stichter>gencratie 

veilig tc stcllcn Fr i<; met de overdracht 

van die erkni<; ict'> 1\ink misgcg<Jan, 

vooral omdat velcn d<Jchten, d<Jt die er

knis een vcrworvenheid wa>. Nee: het 

i> een hliJvende opdracht, een appel en 

d<Jt ilppel vraagt een voortdurende mo

hilisatie, een lrucr c11 lllilssc in onze partl), 

viln leiderschap en kader, van mcdevcr

antwoorde!Jjkcn voor de nedcrla<Jg en 

v<Jn degenen, die daar huitcn stonden. 

Voor triomfa\i,me of nieuwe arrogantie 

van de gclijkkrijgers i<; daarhij evenmin 

pbat<; als voor de hegrijpelijke gevoe

lcns van lnJ<;tratie ol vcrdringing. 

Door zijn gewicht is het C:DA steeds 

sncllcr naar heneden gereden. Wij 

staan in de komende maanden voor de 

opdracht te zorgen met die energie niet 

uit de hocht te vliegcn, maar de weg 

omhoog weer op te gaan. 

Met het rapport-Gardeniers op 
weg 
Welke kant we daarhij opmoctcn, 

wordt duidc\ijk door hct rapport

Cardenier<, gem<Jrkeerd. Sommigen 

vreesden, d<Jt in dat rapport de juist nu 

fatale manoeuvre zou worden uitge

haald van aileen maar omkijken. 

Wie de vcrgadcring v<Jn het I'Jrtij

hestuur op 2 Juli jongstledcn hedt mee

gemJJkt kiln zich d<Jn ook niets 
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voorstcllcn bij het verwijt, dat het 

Dagclijks Bcstuur de conclusics van het 

rarport in hun vcelheid en in hun ver

strckkendhcid cr even wilde doorja<,scn. 

De constatering, dat hier in korte tijd

de tcrmijnen wcrdcn ondanks sccpsis 

van velcn gehaald - ecn buitengewoon 

waardcvol document was gerroducecrd 

is er cen; de discussie over en de ver

taling van de aanbevclingen is cen an

der. 

In dit nummcr zijn door vcr<,chillcndc 

auteurs en in hct groersgesprck hijdra

gcn gcleverd voor die discussie over het 

rarrort in het najaar. 

Als algemenc kwalificaties kunnen te

recht gcnocmd worden: 

die toekomstgerichtheid, de brecdtc 

van analyse - het had ook ander<; en zo

vecl gcmakkelijkcr gekund -, hct ccn

traal stellcn van het 

Daarbij is hct rarport het bestc hewijs, 

dat nict aileen ecn vruchtbaar en con

'>tructief gesprek maar ook samcnwer

king mogelijk is tusscn de 'oude' 

CDA:crs van een vorigc en die van ecn 

aankomcnde gcneratic. Hct raprort i'> 

zelf in helangrijkc mate de vrucht van 

die samenspraak tussen in iedcr gcval 

'cchtc' christen-dcmocratcn van vcr

schillcndc gcneraties. 

En daarom zou het onrecht doen aan 

het rarrort zelf evcnals hct onrccht 

doet aan de prescntatie van de conclu

sie<, van de partijvoorzittcr op die 

avond van de 2e juli - om de aanhcvc

lingen niet intemief binnen de rartij te 

be.,rrekcn in de komende maanden. 

Tcsamen met het nog aan te hicden 

rarport 'Aprcl en Weerklank II' van de 

C:ommissic Klaassen hebhen we in ic-

dcr geval voldocndc rich
concert van de vcrant

woordelijke '>amenleving 

als het idcntitcits- en pro

fileringskenmerk 

Bij bepaalde tinggevcnd materiaal voor 

de discu<,<,ics hinnen de 
groepen doet zich partij 

Het raprort bewijst hoc

vee! denkkracht en verant-

ten aanzien van de Het is daarhij te lwrcn, 

dat die bchandeling ge

kcnmcrkt wordt door 

dezclfde elementcn: ecn 

hood.,chap voor aile gelc

dingcn in rlaats van de 

schuld exclu.,ief hij cen or 

enkclcn te leggen. toe-

notie van het 
woordclijkheidsgcvoel 

aanwczig zijn hij kadcrs 

en personcn, die niet di

rect (mccr) bij het cen

trum van de macht in de 

partij hctrokkcn zijn, maar 

algemeen belang 

een cultuuromslag 

voor. 

tevcns hoc grout de hereidheid wa<, van 

aile gelcdingen om met clkaar in dia

loog tc trcden over de toekomstige 

koers. 

Ook omdat het rapport gecn ruimte 

heelt gcboden om rckeningcn tc vcr

clfenen, kan het een in duhbcl opzicht 

hclende werking hebhen. Het kan aan 

het genczingsproccs van de partij hij

dragcn, en het kan de vcr<,chillcndc 

scgmentcn en spelcrs uit de partij dich

ter hij clkaar brengen 

komstgerichtheid en ge

richt op hcelmaking: ccn agenda 

kortom ook voor aile gelcdingen, or dat 

nu bepaalde categorale groepen en de 

gel1cerde organisaties zijn, of de diver

se lagen in de rartij Niet een stijl van 

kankeren or rekeningcn vercffenen. 

Ceen misvcrstand: cen agenda voor ic

dcrecn implicecrt niet gelijkc vcrant

woordclijkheid; hct impliceert wei dat 

er gccn exclu.,icve verantwoordclijk

heid voor het verleden wa<, en het im-

rliccert, dat nicmand de vrijheid hedt 



achterover te leunen met het air van 'I 

told you so' 

Een vierslag in de discussie 
Dezelfde hetrokkenheid van velen in 

de partij, diepe hezorgdheid en ver~ 

trouwen in de toekomst zijn ook terug 

te vinden in de vele discussies, die in de 

afgelopen weken en maanden op zove~ 

le plaatsen in de partij plaats vonden. In 

<,ommige gevallen (hijvoorbeeld 

Limburg) heeft dit al gelcid tot ecn 'ei~ 

gen' evaluatic~ en herorienteringsrap~ 

port. 

Ook de redactie van dit tijdschrift had 

a! in het begin van dit jaar hesloten om 

de zorg over de richting en de toe~ 

komst van de partij in dit zomernum~ 

mer speciaal aan de ordc tc stellcn. 

Daartoc vond al twee dagcn na drie mei 

cen diepgaande discu'>sie plaats op de 

E-;scnhurgh en waren ccn relaticf groot 

aantal 'bczorgden' hereid om op korte 

tern1ijn hun waarnen1ingcn, ervaringen 

soms, en expertise in te brengcn. Het 

kan een duidclijke ondcrstreping bete~ 

kenen van het energieke strcven van 

deze rcdactic om Christendemocra~ 

tische Vcrkenningen in de komendc 

heslissende periodc een centrale forum~ 

functie te Iaten vervullcn in de discus~ 

sic'> over de toekomst van de christen~ 

democratic. 

Daags na drie mei was vrijwcl iederccn 

hczig met de vraag, waarom cr in de 

can1pagne zovccl wa~ n1isgcgaan en wat 

de consequcntics waren van en voor de 

kcuze van de heelddragers van het 

CDA. 

.~laar zells voor cen taire bcoordeling 

van die laatste problcmatiek en vooral 

voor het tockomstgesprck over de 

chri'>ten~democratie lijkt het juist om 

campagne en pcrsoneelsselectic te 

plaatsen tegcn de achtergrond van 
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veel vcrdcr-.trekkende ontwikkelingcn. 

Voor de verderc discussics over de toe~ 

komstige richting en maatregclcn, met 

het rapport~Cardeniers in de hand, lijkt 

hct daarom zinvol om een vier-,lag 111 

de discussics voor te stellen: 

- Dr stn1cturrlr achtm}ro11dc11 r11 111111/>ak 

~ Dr WliJtHlcturclc oorzake11 c11 hu11 co111cquc11-

ties, 

De pcrsol!erlsmatige asf,ectell, 

- De i11cidc11te11 c11 bet pHblicitcitsbeleld 

De structurele achtergronden 
en aanpak 
Het allerhelangrijbt is de vraag, zoals 

ook in de Pcriscoop in het juninummer 

is aangeduid, welk antwoord de chris~ 

ten~dcmocratic wcet te formulercn te~ 

genover de modernc ( West)curopesc 

cultuur. 

Aile helangrijke maatschappelijke acto~ 

ren staan momentecl voor de opdracht 

hun bestaan te ijkcn op de vraag naar 

de relevantie voor de modcrne samcn~ 

leving: kerken en socialc organisatics, 

wetenschappelijkc instellingen, maar 

ook de grotc ondernemingen en zij die 

vcrantwoordelijkhcid dragen voor de 

keuzcheslissingen in de voortbrcnging 

van goederen. 

Niet voor niet<, is hct hier rcgclmatig 

opgevocrde F.uropese ondcrzoek naar 

normen en waarden ook gezochte lite~ 

ratuur bij bankiers en vakbondslciders. 

De culturelc rcvolutie, die door Europa 

raast, hecft conscquenties voor de 

meest uitecnlopende heslissingcn, van 

de kernvraag hoc de verkondiging van 

het Woord verstaanbaar moct worden 

gcmaakt tot de banaal hjkendc rcflectie 

over tockomstigc consumpticpatroncn, 

en hoe de voedingsmiddelcn~ industric 

daarop moct inspelcn' 

Voor de politick zijn de wezenskcn~ 

merken van die cultuur de <,eculari'>atie, 
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de individuali<>cring enerzijds, de ma-;<,i

licering anderzijd., en de commerciali

scring, en in de mceste Wcsteuropesc 

strekcn de multi-culturalisering. 

Zijderveld heclt het 1n dit numrner over 

het wegvallcn van het autornatisme als 

gevolg van de secularisatie van de kcu

ze voor de christen-democratic, maar 

van de andere kant ook over de kansen, 

die in die ge<,eculariseerde cultuur een 

duidelijk chri<>ten-denwcratisch ant

woord nog '>leeds heeft. 

Fr is ook nog een ander aspect, wat een 

belangriJke schijnwerper kan ziJn op 

succes ol tegenslag van christen-demo

crati-,che politick 

Als inderdaad de notie van algemeen 

belang in een samenleving vervaagt, 

dan komt cen politicke beweging, die 

daarop stoelt onder druk; en zekcr een 

die gouvcrnementclc verantwoordelijk

heid pleegt te dragen op basis van de 

centrale gedachte, dat er cen algemcen 

belang is dat hoven deelbe-

We bewijzen onszelf Iangen uitstijgt en dat het al

gcnwcn helang meer is dan 

de optelsom van die deelbe

langen. 

' en onze opdracht de 

slechtste dienst 

door te kiezen voor 

zelfisolement en 

afweer. 

Het li)kt <,oms, ol cr zich bij 

bepaalde groeren een cul

tuurom-,lag voordoct ten 

aanzien van de notie van dat 

algemecn helang. Dat is een 

ontwikkclmg die nog verder

gaande consequenties kan hebben dan 

de relativering van de christelijke iden

titeit bij bepaalde bclangenorganisaties 

Wie de opstelling, ot beter de opstand 

van gelukkig -,lechts sommige - ge

decltcs van de agrarischc bevolking 

meemaakt tegen elke vorm van mcde

verantwoordeli)kheid vom milieuher

stcl en milieubehoud - een opstand die 

zich soms ook richt tegen overigens 

populair lciderschap in eigen gelederen 

-. rcaliseert zich hoe diepgaand sums 

e11 111 <,ommige gehiedcn die cultuurom

~-,Jag is. f)at is gccn gocdpraterij van ccn 

ongenuanceerd milieuhandhavi ngsbe

lcid ol een verdoezelen van communi

catietekorten, maar ook de mecst 

populaire minister van Landbouw zou 

hier op de grenzen van overredlngs

kracht zijn gestuit biJ een groepcring, 

die eerder naar het leek duideliJk aan

sprcckbaar was op medeverantwoorde

li)kheid voor zaken van het algemeen 

be lang 

Zeker een politieke blunder als de 

AOW-kwestie i-, niet goed te praten, 

maar de elcctoralc consequenties, die 

zo'n lout met zich meehracht is voor 

een belangrijk gedeelte verklaarbaar uit 

zo'n cultuuror11"lag. 

De tekenen van de tijd 
In reacties op de Periscoop in hct juni

nummer werd de opdracht ook aan de 

christen-democratic om hard tc werken 

aan een antwoord op die culturele revo

lutie het begin van een nieuwe antithe

se genoemd U. Heldring in de NRC 

van 21 juni jl.J In dit nummer maakt 

Hirsch Ballin duidelijk, dat een kriti

'>che henadering allerminst !welt te lei

den tot een naar binnengckecrde, wat 

nwkkende en de (postimodcrniteit al

wijzende politieke protestbeweging 

In de worsteling met die nieuwc cultuur 

is inderdaad een reek-; van henaderin

gen mogelijk: van de conditielozc ac

ccptatic tot die alwijzing, van de inzet 

tot herchristianisering van Europa - 'de 

droom van Compostella' van de huidigc 

Pau<,, - tot de verhclhngs , 'ophelhngs' 

benadering van iemand als professor 

Wes'>els 

De chri'>ten-denwcratie is het aan haar 

eigen tradit1e verplicht om de tekenen 

de., tijds te kennen, tc selecteren, n1et 
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bij voorhaat af te wiJZen. 

Wij gcloven met Zijdcrveld. ook in dit 

nummer, dat de jood<.-christeliJke tradi

tle cen vitalc inspirat1e kan oplcveren 

hi1 de vragen van dezc tqd en wij zijn 

hct met Wessels Ill zip1 laatste bock 

over de kerstening en ontkerstening 

van Europa eens, dat on<, dat verplicht 

om de woorden en vooral de beclden te 

gebruikcn, die vcrtrouwd zijn in demo

dcrne cultuur. 

Dat is een moeilijkc, maar in de ge

<,chiedenis zich steeds herhalende en 

haalhare opdracht. _luist nu. Een moder

nc cultuur moet ook kamen bieden aan 

een doctrine, die zich nadrukkeliJk met 

zingevingwragen bezig houdt, die een 

men<.beeld koestert van uniciteit en in

tegriteit op een moment dat wercldwijd 

de aandacht daarvoor zo <,terk toe

neemt [en doctrine die waarden ver

dcdigt a!<, solidariteit en rcntmeester

schap op een moment, dat de desa<,

treuze gevolgen van de schend1ng van 

die waarden scherp zichthaar worden. 

len doctrine die terugvalt op ecn tradi

tie die overal tcr wereld geconlron

tecrd wordt met noodzaak van incul

tura tic. 

De opdracht tot een actievc dialoog 

met de modcrne cultuur is daarmee nog 

geen eenvoudige Wie hoofdtendenzen 

onder kritiek durh te stellen, weet zich 

verzekerd van cen zware tegenaanval, 

van verwijt van ouderwct<,heid, he

krompenheid, COil'>ervatisme lnder

claad, moeten wiJ de liturgic nazeggen: 

wij dreigden vervreemden te raken 

door het luisteren naar hct Woord, 

maar we bewijzen onszclf en onze op

dracht de slechtste dienst door dan 

maar te kiezen voor zellisolement en 

afweer. Wie goed wil lui<,teren kan niet 

van conservati'>me worden verdacht. 
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De dialoog nwet in opcnheid en ook 

vanuit onze uitgtlngspunten gcvoerd 

kunnen worden. 

Program van Uitgangspunten 
vraagt een vervolg 
In bet rapport-Cardeniers wordt met 

warmte gesproken over het geactuali

seerde Program van Uitgangspunten. 

Dat is inderdaad een poging om een 

brug te slaan tuS'>en de hedendaagse sa

menleving en onze politiekc overtui-

ging. 

Maar daarmee is het wcrk niet af Het 

is zelfs levensgevaarlijk te denken, dat 

zo'n poging in papicr te vatten zou zijn. 

Dan heeft men niets begrepcn van de 

wijzen waarop in onze tijd waarden, 

overtuigingen en agcndals kunncn wor

den ovcrgcdragen. 

Het laalste wat wcrkt, is de verwijzing 

naar een document, waarin waarheden 

vervat liggen. 

llij de opstelling van het Program van 

Uitgang'>punten is a! gekozen voor de 

zogenaamde inductieve methode. 

Laten we niet bcginnen met te preken, 

maar Iaten we eerst ecns waarnemcn, 

wat de prohlcmen, de grote uitdagin

gen van deze tijd zijn, en Iaten we dan 

nagaan, in hoeverre ons verhaal daar

voor relevant is. 

Wanneer we Wessels en ook Klink tij

dcns de discussies in de bsenhurgh

groep gocd begrcpen hebben, dan 

client die inductievc methode nog ver

der tc gaan dan de ohjectieve waarnc

ming van de prohlemen centraal te 

<,tellcn 

De af.,chuwclijke ervaring van de laat

ste verkiezingscampagne was, dat die 

objectievc en terechtc prioriteitsstelling 

van de parlij, zoals verwoord in de slo

gan 'werk hoven inkomen', absoluut 

niet correspondeerde met de <,ubjectic-
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ve prioriteitcn, zoals die door burgers 

verwoord werdcn. 

Als de christen-dcrnocratische politick 

een richting- en zingcvcnd antwoord 

kan torrnulcren up de vragcn van de 

tijd, dan rnoet dat antwoord geforrnu

lccrd worden vanuit de vragen, zoals 

die door de tijdgenotcn belccfd wor

den, vanuit hun hun optics, dilemma's, 

hezorgdheden. 

Dat is iets anders dan mooi weer spe

len, en gelijk geven, waar gcen gelijk tc 

geven valt, maar het is wei de erken

ning dat de politiek als eerstc voor de 

opgave staat orn de kloof tussen haar

zelf en de bclcvingswcreld van de hu

ger tc overbruggen. 

Er is nog iets anders: in het zomernum

mer 1993 van Christendcmocratische 

Verkcnningen is uitvoerig stilgestaan 

bij de zcggingskracht van de kernbe

grippcn van het CDA Het rclativcrcn 

van de kernbcgrippen is 

en vooral de echtc kenniwerwcrving 

van de zich snel ontwikkclcnde rnoder

ne sarnenleving, van de hedcndaagsc 

cultuur, dat i<> de opdracht waar hct 

CDA, en 1n het bijzondcr hct 

Wetcnschappelijk lmtituut voor <,taan 

als antwoord op de structurcle uitda

ging, waarmee ccn christclijk gc'inspi

reerdc dcrnocratische politieke 

stroming op het cind van deze ccuw te 

maken hceft 

Een gedeelde opdracht 
Het i'> uiteraard hijzondcr prctcntieu<, 

urn die taak aileen ter hand te willen 

ncmen. 

De reflcctie op het voor de tockomst 

van de christen-democratic heslisscnde 

antwoord op de hedcndaagsc cultuur is 

cen zaak van velen en client met velcn 

ondernomen tc worden. 

Daar is op de eer<,tc plaats de noodzaak 

van 

cen zaak, maar de vraag 

stcllen, hoc die bcgrippcn 

het best verwoord kunnen 

De terechte 

sarnen<,praak met die Europesc 

geestverwanten, die op 

voorhand de optie van een 

politieke tweedeling atwij-

worden · ook naar ccn 

nieuwc gencratie die niet 

vertrouwd is met taal, die 

gc'inspirccrd is vanuit de 

rijkc traditic van de refor

rnatori'>chc wij'>hegeerte 

of het thomi'>rne ·, is ccn 

andere. Ook hier kunnen 

we leren van de inspan

ningen van kerken en 

christenen in hct Zuiden 

prioriteitsstelling zen en die willen werken 

aan dat eigen herkcnbare 

christen -dcmocra ti sche 

antwoord. In die zin vor

men de inzct en de inspan

ningen van het CDA naar 

de Europc'>e Volksparti) 

vee! meer dan aileen mis

sioneringw:erk Wij kun

nen ook vee! protijt 

trekken van het dcnkwcrk 

'werk hoven 

inkomen' 

correspondeerde 

absoluut niet met de 

prioriteiten van de 

burgers. 

en van de chri'>tenen in de menscnrech-

tcnhewcgingen in Midden- en Oust

Europa, die in de confrontatie met hun 

maatschappelijke werkelijkheid een ge

wcldige zeggingskracht voor tijd- en 

lotgenoten hebben wcten tc ontwikke

len en dat nog steeds doen. 

De benaderingswijze, de verwoording 

dat op vee! plaatsen bin

nen de Europese chri<;tcn-democratie 

plaatwindt en in die zin kan ook de sa-

menwerking tu'>Sen de vcrschillende 

christen- democra ti sc he wetenscha ppe · 

lijke instituten een biJzonder pcrspec

tief krijgen Dat kan overigens aileen 

als die samenspraak niet belast wordt 

door de hypotheck van hctwetc:rij en 
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machtsro-,itie'>, en die ordracht tot lui

stcrcn geldt ook oilS' 

De hier eerder hesproken strategie tot 

verdiering van de chri'>tcn-democrati

sche identiteit or Eurorees niveau zou 

vcrtaald kunnen worden in ecn con

erect rrogramma dat in de tijd samen

valt met de jui<,t ingetrcden 

lcgislatuurrcriode van het nicuwe 

Europcse Parlcment. 

F.cn van de ondcrdclen van die strategic 

is de vormgeving van de dialoog op 

Eurorees nivcau met de kerken cr1 de 

maatschappelijke organisaties. llij uit

stek de Europe'>e kerkcn houden zich 

met dezc vragen hczig, en het is eigen

lijk orvallcnd, dat de scheidendc voor

zitter van de Europcse Commissie zich 

over de dialoog van F.uropese instcllin

gen met de kerkcn zo rositief heeft uit

gclatcn. 1Een hart gcvcn aan Europa' 

Her zou in dit verhand wcllicht een zij

delingse suggestie kunnen zijn, dat in 

het kabinet van de nicuwe Com

missievoorzitter nadrukkelijk voorzie

ningcn zouden worden getrotfcn voor 

de hevordcring van de contacten van 

de Commissie met de kerken en de an

dere geestelijke stromingen in de Unie. 

Maar zeker op het niveau van de 

Europese christen-democratic kan dat 

contact, met de vraagstelling van hier

hoven,verankcrd worden. 

Fen hinnen enkelc maanden te verschij

nen raprort van het Wctenschappelijk 

lnstituut over Lurora en de cultuur kan 

houwstcnen aandragen voor dat ge

sprck van de zijdc van de christen-de

nlocratie. 

Contact met kerken, maar ook met 

maatscharpeliJke organisaties op 

Europees niveau, zoals herlcit is in bet 

vorig jaar verschenen rapport van het 

Wetemchappelijk lnstituut over Eurora 

en de maatscharpelijke organisaties. 
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Omdat de culturele ontwikkelingcn bij 

uitstek Europese ontwikkclingcn zijn, is 

ecn gesprek op dat niveau dwingend 

Dat sluit beraad op nationaal niveau 

gccnszins uit. De individualisering en 

de sccularisatie hebben verrcgaandc 

consequenties voor de vraag op welke 

wijze de relatie belangenbehartiging -

identiteit in concrete positiehepalingen 

en in organisatori.,che formulcs gcstalte 

moet krijgen (Zie artikel Zijderveld en 

opmerkingen hierboven) Het 

Wetenschappclijk lnstituut legt mo

menteel aan de meest betrokken orga

nisaties een voor.,tel voor over ccn 

strategisch bcraad terzake. Hij de be

oogde wi55clwerking in deze gesprek

ken mogen overigens de instellingen en 

organisatics, die een andere invalshoek 

hebbcn dan 50ciaal-cconomi5che be

langcnhehartiging niet ontbrekcn. luist 

niet Het gaat om organi5atics, die zich 

bezighouden met waardenoverdracht 

in een cultuur, die door bcpaaldc waar

den gedomincerd wordt, met menselij

ke zorg in een anonicme <,amenleving, 

met informatievoorziening in een 5tel

'>el dat gekenmerkt dreigt te worden 

door commcrcialiscring en monopolise

ring 

Aileen als de inhoudelijke problcmatiek 

uitgangspunt van het ge5prck wordt, en 

niet de vraag wat we aan elkaar hebben, 

kan hier een vruchtbarc dialoog tot 

stand komen voorbiJ de vcrzuiling, 

voorbij de ook sums valse schaamte. Er 

zijn tekenen, dat binnen een aantal tot 

nu toe wat afstandelijke (para)kerkelij

kc instellingen en samenwerkingwcr

banden de huiver, om met het CDA te 

5preken, afneemt. 

Maar uitcraard client het brand punt van 

het gesprek gevondcn te worden bin

nen het CDA zelf Het kan van symbo-

n 
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lischc hetekenis worden geacht dat het 

Partijhcstuur op de helangrqke vcrga

dering van 2 juli jl, toen het rapport

Cardcniers alsmede de op'>telling van 

de part1j in de kabinehtormatie aan de 

orde was, toch nog her be<.luit wilde 

nemcn om de vragen van hierbovcn te 

accepteren als het centrale discussieon

derwerp voor de partij in de komende 

reriode. Daarbij wordt aangesloten hij 

het verbindend thema van het nieuwe 

meer]arenrrogra111111a van het Weten

schappelijk lnstituut 'Zingeving en ver

antwoordelijkheid' Or deze manier 

wordt de uitstekende werkrelatie tussen 

parti) en instituut vanuit de eigen on

der-,cheiden vcrantwoordclijkheden 

nog eens onderstreept. 

Het is duidelijk dat twee groepen in dit 

beraad een bijzondere '>lem hebben, de 

vrouwen en de jongeren. Positie

hcralingen over e111ancipatie, de waar

de van het gezin, de Ullltacten tussen 

de generaties, de wijze waarop eigen 

toekomstkeuze<. gemaakt en gefacili

tecrd worden, kunnen niet tot stand ko

men zonder de duidelijkc stem van de 

111cest direct hetrokkenen. Maar ook 

andere groepen dan de hovengenoem

de zullen gehoord 111oeten worden. 

Een beraadsgroep voor 
strategische vraagstukken? 
Maar hoc boeiend en hoc noodzakelijk 

het ook is 0111 volledig tot zich te Iaten 

doordringen de tundamentelc verandc

ringen, die zich in onze cultuur, hcter 

in de Europe<.e civilisatie voltrekken, 

van een rolitieke partij worden andere 

zaken verwacht dan een uiltuuranalyse. 

Die cultuuranalyse is nodig als ba.,is 

voor de grote stratcgische lijnen, die 

een rartij rnoet uitzetten, wil ziJ ten

minste ook in een verkiezing<,cai11J1agne 

een andere aanrak hebben dan '111ecr 

van hetzeltde' 

Wat echt telt, is de controntatie van die 

analyse rnet onzc uitgangspunten, uit

mondend in een aantal richtinggevende 

keuzes, rrioriteiten en <,tellingen. Hct 

zijn de zaken, die het dagelijkse politic

ke dehat, de tactische en conjuncturclc 

uitdagingen overstijgen en daarmcc 

ook tyrisch de verantwoordelijkheid 

zijn van de chri'>len- democratische he

wcging a!" gcheel. 

Hoewel hct Wetenschappelijk lnstituut 

de voorberciding van de torrnulering 

van deze keuze<. en lijnen tot zijn ver

antwoordelijkheid moet rekencn, is het 

wei heel pretentieus 0111 tc veronder

stcllen, dat cen klein 'multi-/nlrflosc' insti

tuut als het onze hiertoe volledig 

gekwaliticeerd zou zijn, zcker nu het 

ook nog getroHen wmdt door bezuini

gingen tcngevolgc van de nederlaag. 

l\1aar nog belangrijkcr is dat ecn con

centratie van deze opdracht binnen het 

ln<,tituut voorbij gaat aan de enorme ca

racitcit en hetrokkenhcid hij vcle hij 

uitstek gekwalificeerden binnen en in 

de buurt van de rartij 

Daarom wordt het voorstel hcrnomen 

om vanuit het \Vcten<,chappelijk lnsti

tuut ecn 't/,ink tank' op te zetten van 

c111inentc experts tcrzake de grotc 

<.tructurele uitdagingen waar onze partij 

voor staat, Ices, een groep voor <.tratc

gischL vragen. 

Zo'n groep hedt aileen maar zin, als 

die functioncert met de particiratie van 

ook een aantal pcrsonen die centrale 

verantwoordelijkheid dragen in de par

tij en hiJ de vcrwoording van die keuzes 

in de praktische politiek Hct is die wis

<.elwcrking, die de relcvantie aan zo'n 

grocp gedt Die wisselwerking rnoet de 

bouw<.tenen oplevercn voor de nieuwc 

prohlcring en de onderschcidende stra

tegische li]ncn van hct CDA. 

En daarom 111oeten er ook duideliJke 
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verbindingen en unie'> zijn met met na

me de redactie van dit hlad en met de 

<,ectoroverlcgorganenen van het 

Wetemchappelijk lnstituut. 

Ceen misver'>tand: geen nieuw elitair 

machtscentrum, maar een voorberei

dings- en toerusting.,facilitcit voor de 

discu.,sies en de hesluitvorming op de 

gccigende niveau., en in aanvulling op 

de eigen kennis daarhinnen. 

Hct is immers de ervaring, dat de grote 

lange terrnijnvragen dikwijls ondcrge

sneeuwd worden onder de conjuncture

le, de organi.,atori.,che, de pcrsonccls

matigc en de incidentele problemen 

Zo is het ook de ervaring, dat hct C:DA 

nog lang hecft gcprofiteerd van juist 

die dikwijls moeilijke discussie'> over 

strategische kwe<;ties zoals het daartoe 

hijvoorbceld in de fu.,iebesprekingcn 

gedwongen wcrd. De gesprekken over 

hct Program van Uitgangspunten en in 

de Commi'>sie over Crondslag en 

Politick Handclen hebben veellangcre 

schaduwen uitgeworpcn dan op grond 

van de dircctc hruikhaarheid van de te

genstellingcn vcrzoencndc rapporten 

mocht worden vcrwacht. Wie de dis

cu.,-,ies in de Commi5sic Stcenkamp/ 

Dectman heeft mccgemaakt over het 

gcactualisccrdc Program van Uitgangs

puntcn hceft daaraan heel vee! cxtra

bagage ovcrgehoudcn om de tocht met 

de christen-democratic te vervolgen 1 

De onderwerpen. 
AI., we in en rond de parti) crin slagcn 

de studie en de gcdachtcnwi'>scling 

over de <.trategischc uitdagingcn van de 

christen-democratic uit te tillen hoven 

de tcgendruk van de actualitcit en de 

tactiek, en niet op te hangcn aan een te 

produceren rapport, dan ontvouwt zich 

een panorama van onderwerpen, die 

het moderne gezicht van de christen-
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democratic kunncn markcren. 

Voorop blijft staan die constante opga

ve van een actievc dialoog met de hc

dendaag'>c cultuur, de leef- en vooral 

helevingswcreld van de hedendaag'>e 

burger'> te kcnncn en al5 startpunt te 

nemen, de woorden en de beelden te 

kiezen, die in die cultuur vcr5taan wor

den. Dat betekent ook nogal wat dier

hare vooronderstell i ngen van de 

christen-democratic tegen het Iicht van 

die kenni'> en die analy'>c'> durven te 

houden. Zo mag de crkenning van de 

neerslag van heel wat modern idealisme 

en engagement in one issuebewegingen 

consequenties hebhen voor onze op

stelling tegenovcr die bewegingen, zeg

gen wij hct rapport-Cardenier'> na, en 

tezelfdertijd vcrplicht ons 

Er moet een 

lfl 
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dat te onderzoeken, waar 

voorondcrstellingen over de 

vitalitcit van het maatschap

pelijk middenveld wei en 

niet valabel zijn. 

beraadsgroep voor 

strategische vragen 

Maar afgeleid van die centra-

le opdracht tckcnen zich 

duidelijk een aantal dcclonderwerpen 

af, die in de komcnde vier jaren <;pecia-

le aandacht verdiencn. 

komen. 

Daar i5 de vraag naar onze opstelling 

ten aanzien van de vcrtechnologisering 

van de samenlcving. Niet, dat het CDA 

in de afgelopcn jarcn nict vee! aandacht 

daaraan hesteed heeft, maar met uit

zondering van de zorgvuldige en des

kundige henadering van de gcnetische 

technologic, ging hct vooral over de re

I a tie technologic-economic. De voor

zittcr van de redactie van dit blad hccft 

verschillende malen gcplcit voor een 

veelomvattcndc en fundamcntele bena

dcring van de relatie tcchnologJc-sa

menleving-politick Hierbij dienen de 

krachten van de macht en de sturing 



c.... 

0 

0 

I ; u 
I 

! 
! Vl 

<X 

UJ 

c.... 

aan de orde te komen, maar ook, in 

aansluiting hij het artikel van professor 

Franken in dit nummer, de consequen

ties voor de democratic. De nieuwe in

spraak- en voorkeursmetingen kunnen 

daarhij ter sprake komen, maar ook het 

lunctieverval van politieke partijen als 

gevolg van de informatietechnologie 

Een andcr vraagstuk, waar een sam en

hangende visie onthreekt, of minstcns 

versterkt client te worden, is de keuze, 

die de christen-democratic moet maken 

ten aanzicn van de commercialisering 

van onze samenleving. De discussics 

rond het verkiezingsprogramma maak

ten duidelijk, dat hier nog ecn groot 

terra incognita ligt tussen een verre

gaande distantic en een omarming, ook 

op die terreinen, die traditioneel tot her 

domein van her niet-commerciele gere

kend worden, als zorg en onderwiJs. 

Een onderwerp, dat voor een politieke 

beweging, die haar wortels hedt liggcn 

in emancipatie- en integratiestreven, 

op een onderscheidende wijze kan wor

den aangepakt, is de vraag naar de con

scquenties van de multi-

stuurlijke herinrichting van ons land 

hecft ook onrust en stemmenverlies 

veroorzaakt. Uberhaupt dienen auto

matische impulscn naar grootschalig

heid in onzc samenleving ter discussic 

gestcld te worden. Ons electoraat is 

zeer sensitief op dit punt, of hct nu de 

bestuurlijke schaal of de omvang van 

voorzieningen op het terrein van on

derwiJs en zorg betrcft Het efficiency

criterium hicr doorslaggcvend te Iaten 

zijn, doct JUist wellicht geen recht aan 

hepaalde culturele tegentendenzen in 

onze samenleving en de herwaardcring 

van de menselijke maat, het respect ook 

voor nog wei functionerende leefeen

heden. 

lvenmin doet het recht, zo bleek uit de 

nict afgemaaktc discussies, aan jui'>t de 

Furopese dimensie van de bcstuurlqke 

herinrichting en de herleving van het 

tcnomecn van de regio op Europces ni-

veau. 

Daarmce belanden we bij de invulling 

van hct suhsidiaritcitsbeginsel in het 

kader van de Furopcse eenwording; de 

vraag ook naar de plaat'>, ook cultureel, 

van de Nederlancl<,e sa-
culturaliteit in onze sa

mcnleving. Het plotseling 

opvlammen van dit onder

werp tijdcns de verkie

zingsstrijd maakte tcvens 

duiclelijk dat het CDA 

nog lang nict alles uit de 

kast had gehaald om een 

eigcn duurzan1c visic tc 

ontwikkelen, die perspec

tief biedt a an de vele ( po

tenticle I sympathisanten 

Versterking van de menlcving in dat versterk

te en vergrote Europa. Er 
i'> hezinning noodzakelijk 

op de echte doelstellingen 

van or1s huitenlands belcid 

in ecn brede conceptie van 

Nederlands helang; en op 

de zeker niet geheel uitge

diq_u"iecrdc vraag, of 

onze participatic in de we

reldgemeen<,chap hi1 de 

eigen overtuiging, 

de eigen 

strategische keuzes, 

de eigen 

zeggingskracht is 

nodi g. 

binnen de ethnische minderhedcn voor 

het CDA en die de cohesie in onze sa

menlcving garandeert. 

De onafgemaaktc discuS'>ie over de be-

noodzakelijke wncldwijdc 

aanpak van de centrale uitdagingcn van 

or1Ze tqd, op den duur '>lccht'> een indi

rectc is, via de Europese Unie, of dat cr

toch nog rurmte is voor ecn nationalc 

rol. 



Fn tot slot is er de noodzaak een duide

lijker antwoord tc formuleren op de 

vragen van de globalisering van de eco

nomie, de concurrentickracht van ons 

land, en in dat perspectief het dilemma 

of het goedkoper worden van arheid 

nok werkelijk de nodigc banen ople

vert, de plaats van vrijwillige arbeid en 

de waardering, nict aileen in tinanciele 

termcn, van arbeid, die niet onmiddel

lijk gerelatccrd is aan de voortbrenging 

van cummercieel waardcerharc goede

ren en diensten, van hestuurlijke werk

zaamhcden tot natuurbchoud, van 

oudcrenzorg tot vciligheidsbevorde-

ring. 

Het is 'ilecht<, en voorzet van onder

wcrpen, en de agenda en de prioritcits

<,telling vragcn vee! nader beraad. 1\laar 

ge<,teld mag wei worden dat het van de 

beslistheid, de de,kundJgheid, de rrin

cipiele toetsing en het innoverend ver

mogen, waarmcc dit snort structurele 

vragen worden aangerakt, afhangt, of 

over uitcrlijk vier jaren de christen-de

mocratic ccn tocknmstgericht, geproh

leerd en identiteitsbewust program 

voor de 2 1-<;tc ecuw kan aanbicdcn. 

Het raprort van de Commissie

Cardeniers ging over vee! meer dan die 

structurele problematick. In volgcndc 

reriscoren horen we tcrug te komen 

op die andere asrecten, de cnnjunctu

relc, de personce!,matige en de ruhlic 

rclationsachtigc asrecten van 

de come-hack van de christen-demo

cratic. Zc grijren in clkatlr, n1atn \VJJr 

hct rarport 111 zijn eerstc ailnhcvcling 

<,prak over het ccntraal <,tellen van het 

concept van de verantwoordclijkc sa

mcnleving, is hct op zijn plaats Ianger 

'itil tc staan bij de structurcle, de vooral 

urlturecl bepaalde, vragen, waarmce de 

christcn-dcmocratie nu te maken hcdt. 
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Ecn te '>nelle overstap naar organisatori

sche en technischc maatregelen kan ai

leen maar een incidentenheleid op

lcvcren en bovendien doct dat tc wei

nig recht aan die andere aspecten. 

De weg naar buiten vanuit onze 'rcdoutc 

demoualc-clncliennc' vereist allerccrst ver

stcrking van van de eigcn ovcrtuiging, 

de eigcn strategische keuzes, de cigen 

zcggingskracht. 

Aan de slag' 

mr. IJ Ai\1. Pi/11 Comip 

Recti fica tie 

In het meinummer van Christen

dcmocratische Verkenningen is in 

de inhoudsopgave de nilam van een 

van de auteurs nict vermeld. Het 

gaat hicr om E. van den flerg die 

samen met drs. TLL Strop-Von 

l\1eijenfeldt hct artikcl Nederland 

en Zu1d-Afrika, ccn balan<. F. van 

den Berg is stafmedcwcrkcr van de 

Werkgrocp KAIROS. 
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