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ij g-elegenheid van de tachtigste 

verjaardag van de baanbreken

dc thcoloog Schillebecckx is 

aandach t gevraagd voor de be

langriJke plaats, die het wocstijnthema 

innecmt in hct moderne theologische 

denken. Hct Yolk Cods is nict onder-

\Vcg langs gehaandc wcgen, n1aar 

zwcrtt door de woesti)n, in ontbering, 

maar uitcindelijk volhardend in de af

wijzing van hct verlatcn land, zclfs met 

zijn vlecspottcn. In het huidige thcolo

gi-,clw dcnkcn neemt de spanning tus

.;,cn de acccptatic van de gcvcstigdc 

orde met haar onderdrukkende structu

rcn enerziJds en de roeping van mcnsen 

tot vrijheid, vcrzocning en zorg voor 

elkaar andcrzijds een bclangrijke plaats 

1n. Die spanning is kenmerkcnd voor 

het chnstendom. In sommigc penodes 

leiddc dat vooral tot inkcer. reflectie, 

gehed en staticiteit. In de moderne 

theologic gaat het daarcntcgcn om ac

tie, wcgtrckkcn, een nicuw land zoe

ken, hcvrijding 

Een dubbele breuklijn 
J, met de oppositie, is met aile tcgensla

gcn van het allopende par, de christen

democratic ook niet in de woestijn 

aanbcland' Is het ondcrkoningschap 

nict ingcruild voor n1arginaliscring en 

niet zelden scJ,,dcnireude en hoonJ i\teer 

nog: makcn een aantal bele1dsdaden of 

voorncmem van de anti-CDA-coalitie 

nict duidcliJk dater zich een nicuwe en 

lundamcntele hreuklijn aftekcnt tussen 

de protagon1sten van het moderne lc-
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vensgevoel 'moet kunncn' en zij die wil

lcn vasthouden aan de ver-taling van de 

joods-christelijke traditie in onze sa

menleving en cultuurJ 

Voorbeelden tc over: 

De aantasting van de kinderbiJ.,Iag; de 

verwerping van ontwikkelingshulp op 

levensbeschouwclijke basis (op wclke 

basis dan wei: zeker toch niet op die 

van nationaliteitJ); de passicve of actie

ve acceptatie van het onvoorstelbare 

arrest van de Hoge Raad inzake levens

becindiging op vcrzock ook als er van 

een '>tcrvenslase in hct geheel geen 

sprake is; de voornemcns tot af

schalling van wat dan heel 'de bevoor

rechtc positie van de kostwinner'; de 

afschalling van de zondagsrust; de keu

ze ten gunste van 'ouder.,chapsrcchtcn' 

van iedereen ook als dat bijvoorbeeld 

ten koste gaat van het elementaire 

recht van hct kind op de kennis van ci

gen vader- en voorvaderschap; de wei

gering om mee tc werkcn aan het 

vcrstrekkcn van bevolkingsgegevcns 

voor de kerken, de sluipende of openlij

ke suhsidie'>top voor identiteit'>gebon

den lllitiatieven in de zorgsector. 

Wie dat rijtJe op zich laat inwerkcn- en 

wat komt er nog meer, als de geruchten 

waar zijn, dater ook nog zoiets bestaat 

als een verborgcn paarse agenda in de 

Tweede Kamer- die kan zich rcaliseren 

dat er zich niet ccn maar twee schok

kcnde hreuklijncn in het allopende Jaar 

in onzc maatschappij zijn gaan afteke

nen. [en breuklijn tusscn de aanhan

gers van paars enerzijds en de chris-

n 
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ten-democratic andcrziJds, maar wcl

licht nog hclangrijkcr ook een brcuklijn 

tusscn de voorstandcrs van het handha

ven tenminstc van een aa11tal essenticle 

christeli)ke waarden en die waardcn be

schermende institutic-, in onze cultuur, 

en dcgencn die zo snel en zo radicaal 

mogeliJk daar mec willcn h1·ckcn 

De stilte van het CDA 
Wic dczc rubriek rcgl'lmatig gclczcn 

hcclt. kent de plcidooien voor ccn za

kcli)kc benadenng van de nieuwc rcgc

ring luist de christelijke tr<~ditic " tc 

d1crhaar om die, <~Is het niet stnkt no

dig is, in te zcttcn in de partl)-politicke 

hclangcn'>triJd. 

Bovcndicn bliJtt de ccrdcre opmcrking 

staan dat om tactische ot <Jill inhoudc

liJkc ovcrwcgingcn in de huidigc rcgc

nng ook krachten werkzaam zijn die 

optcrcn voo1· cen 'nationalc' ben<~dc

nng, rcgcring tc zijn voor heel hct 

volk. N1ct achter iedcrc boom staat ccn 

potcnticlc kcrkvcrvolgcrhtcrl' Oppo

sillevocren is naar zi111 aard zich alzet

tcn tcgen de 11Jncn van de tcgenstanckr 

1\laar wat zipl die lip1cn. als de mlllis

tcr<.; en kan1crlcdcn van de rcgcring~

parliJcn op zovccl teiTeincn over clk<~M 

hccn rollcn ot bcleid uitvocren, dat 

voortzctt1 ng j~., van kcuzc<.;, waar ook 

hct C[)A meek vcrantwoordcliJkhcld 

voor drocg' I )<~t bdt tot de koddigc si

tuatic dat nog a\ wat nlaatrcgclcn gcno

men worden met stCLIIl van hct CD/\ en 

tcgcn de zin van ccn van de rcgcring-.

partncrs. Oppositicvocrcn betckcnt in 

zo'n Sltuatic zich n1et schcrp kunne11 al

zettcn, maa1· de onderlinge tcgcnstellin

gcn wei hlootlcggcn en voorul kccr op 

kccr dL!Idelijk makcn dat de kiezers hii 

ons zip1 weggclokt met de heloltc van 

ander bcbd. ,\la<Jr cli!t is tactiek. onvcr

mijckiiJkc tactick. 

De vr<~<~g ol cr voor de chriqcn demo-

cratie mogcliJkhcden zip1 om tcrug te 

kcrcn nwet op een ander niveau heant

woord worden di!n op dat van de dagc

lijkse tacti,chc schermutsclingcn op het 

Binncnhot, hoc bclangrijk ook De 

nicuwc -,ituatic in om land vcrscherpt 

aileen maar de noodzaak van een e1gen 

christen-dcmocratisch a11twoord dat de 

<~ctuelc ontwikkelingcn overstiJgt. Hicr 

slLIItcn we op de kcm v<~n de prohlcm<~

tick v<~n 'de stilte van het C::DA.' 

'Multiple choice' 
I )c noodz<~<~k van de christen democra

tic" wczcnlijk vnhonden met het ant

woord op de vraag hoc WIJ de post

modcrnc cultuur en de ondcrliggendc 

ontwikkclingcn 111 onzc -,Jnlcnlcving 

hcoorcklcn. \XIc hehben dan grol ge

zcgd drie keuzcs, 

- ccn acccptcren van de wczcnskcn

merkcn van de 1\:oorcbtlantische uvili

<,alie. zoals d1c zich altekent rom! dcze 

CCLI\\'WCildC lllCt hoog-..tC!l<.., \\'Jt llltlrgi

nale corrcctics zo<~ls hijvoorhceld de 

st1·ijd voor de zondagsrust, 

ecn omlcrkcnning van de dehumani

sncndc. vl·ijlwidsbcdrcigcnde en cx

ploitcrendc kcnmc,·ken va11 die civili

~tltlc en ccn radicak ahvijzing crvan. 

ccn absolute <~ntithcsc en wcllicht ccn 

zcltvcrkozcn ISolcmcnt, 

ccn crkcnn1ng van de ncgat1cvc JU

tomatismcn die inherent zqn aa11 de 

nicuwc culturclc situatic, <~an de andere 

kant cchtn ook ecn appreci<~tic van de 

pol)iticvc a~pcctcn op grond van zorg

vuldigc en onhevooroordeclde analyse, 

d1t alles in de ovntuiging d<~t cr in onzc 

samenlcving voldocnck krachtcn te 

nlohili~cTcn zi1n tcgcn woardcnvcrla

ttng, dchun1anil)cring en culturclc on

derdrukking 

WiJ Staan VO(ll' de schcrpc kcuzc tusscn 

ecn politick Viln aCLOilllllOdat!e, vJucht 

ol m1ssic 



Tcrug naar de inlciding, het gaat cr 

zclts niet zozcer om of een gelegen

heichmeerdcrheid zich formeert om 

symholcn van de christclijke traditie 

tel kens weer verdcr uit hct open bare Ie

ven te schrappen; hct gaat in de ko

mende jaren in de politick 

sen bcide. 

Tot de eerstc categnrie reken ik de -;e

cularisatie. de individualisering, de 

emancipatic, het comumcntisme. Tot 

de tweedc de vertechnologisering, de 

meritncratisering, de multiculturalise-

ring en de glnbalisering 

om de vraag wat voor 

soort sarnenlcving we wil

len. Fn een voor ons 

mensheeld en onze waar

den hcrkenharc samcnle

ving hnudt in ecn krachtig 

vcrzet tegen die autorna-

Wij staan voor de 
Voor een analyse is hct 

nndig elk van deze 

scherpe keuze 

tussen een politiek 

van accommodatie, 

hegrippen apart tc analy

seren, en voor de beoor

deling van cultuur en 

samenlcving is het vooral 

nodig de effecten tc be

zien van hun onderlinge tismcn in samcnlcving en 

cultuur, die dehumanise-

vlucht of missie. 

rend ziJil. uitstotcnd, tweedelcnd in 

materii'le en immatericlc zin. 

Als de christen-democratie wil kiezen 

voor het missinnaire model, dan is onze 

ccrste opdracht de grondige analyse, de 

vcnvcrking vun de nicuwc revolutionai

rc ontwikkelingen in samcnleving en 

cultuur. Onhevoornordeeld, dat wil 

zeggcn wei met de mectlat van onze 

uitgangspuntcn in de hand, mctend in 

hocverrc de nicuwe ontwikkclingen in 

ovcrccnstcmming zijn met het beeld, 

dat wiJ hcbbcn van de mens en de 

waardcn, die ordencnd zijn voor de sa

mcnlcving. tv1aar nict met de oude en 

soms clicrhare vertrouwdheden als bc

-,]i..,-,cnd uitgung-,punt. 

Kansen en bedreigingen 
Wte zich aldus stort in de controntatie 

met de nteuwc werkeli,kheid, nntwaart 

twee soorten ingriJpcnde ontwikkclin

gen. J)aar is de vonr de politick wezen

liJkc ontwtkkeling in denken. in op

vuttingcn, in normcn en waardcn. J\1\aztr 

daM is hct voor de politick evenzo we

zcnlijkc gcgcvcn van de nicuwc gege

venhcden. uttgangspunten, fcitclijk

hcdcn van onze civilisatie Niet onbe

langrijk tcnslotte de wisselwcrking tus-
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wisselwerking 

De eerste categoric roept, wellicht mo

menteel met ui tzonderi ng van het 

emancipatiebegrip, bij vclen vooral nc

gatieve connotaties op. lndcrdaad, men 

hoeft bij aile bcgrippen maar enkele 

trefwoordcn te zetten, zoals verlies van 

normen en waarden bij de secularisatic; 

de overbelasting van de overhcid als 

enig ovcrgebleven collectief als gevnlg 

van de individualisering, bij ecn hepaal

de interpretatie van ernancipatie zien 

sommigen de schaduwzijdc van de rc

aliteit van de duhbclc bclasting van de 

comhinatic van zorgtaak en inkornens

verwcrving, de beperking van tijd en 

aandacht voor de relatics tussen de gc

ncraties, bij consumentisme de com

mercialiscring ook van scctoren, die 

naar hun aard nict tot de prolijtsector 

bchorcn en de rcductie van mcnsclijke 

aspiraties tot zo groot mngclijke ver

wcrving van goedcren en diensten, het 

royaal uitgemeten kwantiteitsdenken. 

Hct is ook onzc duidelijke opdracht de 

ogen nict te sluitcn voor deze aspccten 

van de ontwikkelingen in denken en 

waardenopvattingen, ook al wordt de 

waakzaamheid in dezen dikwijls ge

hnond en atgedaan als dompermentali

teit. en - het ergste wat je in de etiket-
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tcring kan overkomcn ak con<,erva-

tid. 

Zondcr aar1 die soms zecr crn<;tigc 

-;c.haduwziJdcn iet<; at te doen, mocten 

we van de andere kant ook het dehat 

aan kunnen over de po-;itievc kanten 

van die ontwikkcling. llij emancipatic i-; 

dat duidell)k en de acceptatie van de 

onomkeerhaarhcid van deze ontwikkc

ling moet het politickc dcnken door

dringen. Hoc vcrdrietig we ook kunnen 

zijn over de in onwang en tempo revo

lutionaire en in on-; land zo dikwij]-; 

agre'><.ieve >ecularisatic, we kennen ook 

de di-;cus-;ics in kerkeliJke en theologi

schc kring over de voordelen van het 

wegvallen van automati-;men in de ge

loofsacceptatie Wie de geestclijke ver

wocstingcn van het individu en zijn 

con-;equcnties in het voormaligc 

Omthlok op zich laat inwerkcn, kijkt 

hcpaald genuanceerdcr aan tcgen het 

fenomeen van de individuali<.ering. En 

wic de ontoegankclijkhcid tot ook 

noodzakclijke goederen en dicmten 

vanuit de geschiedcnis en in andere 

economischc -;y<;temen kent, ziet ook 

de zonnige kant van de comrnercialisa

tic. Ook wic tot een negatievc balans 

kornt, is cer'>t gehouden tot aftrekken 

en optellen. 

De tweede categoric. De zegeningcn 

van de vcrtcchnologisering zijn voor de 

hand liggcnd, maar we zien ook de 

schaduwzijdcn hijvoorbeeld in de vorm 

van de problernatiek van de laagge

schooldc arheid, en vooral in de rclatie 

ethiek-tcchnologie. De meritocratise

ring van onze cultuur, het strcven naar 

en het hereiken van de top door de 

meestbegaafden, de hardstwcrkcnden, 

lijkt bcpaald te prefcrercn hoven het 

meeliften naar die top metals enigc bc

pakking afkornst of geld, maar we zien 

ook hct aldus ontstaan van nieuwc klas-

sen, en nieuwe uit~tot1ngcn en twccdl'

lingctl, ook over genera tie'> hecn. 

De multiculturalisering en de allochto

nisering kunncn verrijkcnde en voor 

hct functioneren van de samenleving 

mocrliJk tc ontberen voordclen hcbhen. 

Nog vee! bclangriJker i<. her dar vclc 

immigranten gcwonncn hehhen rn tcr

men van humaniteit. de vervolgdcn on

der hen dikwl)ls het Ieven zeit 

gewonnen hchben. We hehhen cchter 

ook wcct van de gcvarcn van toenc

nlcndc n1arginali~ering. zclt-nlarginali

sering in ck vorm van r1on-identificatie 

hi) hepaaldc grocpen. van de potcnticlc 

verbrokkeling van de samcnleving En 

wat de mondialisering hctreft, hocven 

we maar naar de democratischc wcreld

revolutic van de afgelopen vi]ftien jaar 

te kijken om ons de voordelen te reali

seren: het opkomen van een mondiaal 

verantwoordelijkheidbe-,d en de mcclc 

daardoor bevorderdc verbreding van 

'de sociale kwestie' op wcrcldschaal. 

We kcnncn cchter ook de vcrvrecm

ding, hct zich nergen'> meer thuis we

ten. het verval van eigenheid, en vooral 

de pcnetratie van e'en hcpaald glohaal 

waardcnpatroon. 

De balans 
Tcrug naar de multi/Jie c/Joi" voor de 

christen-democratic Accommodatic, 

afwijzing of uitdaging Of om hct an

dcrs tc duiden: aqgionrame11to, woestipl

tocht of creatievc tcgenbeweging. Die 

keuzc is daarom zo moeilijk, omdat het 

niet aileen gaat om een al zeer mocilij

ke analy'>c van die alzonderli)kc trends 

en kadcrs. De feitelijke gcvolgcn zijn 

vaak de uitkomst van hun complcxe on

derlingc wissclwerking Secularisatic in 

relatic met vertechnologisering of con

sumenti'>me, individualisering in rclatie 

met mcritocratie, allochtoniscring in 

relatie met globalisering, om wat com-



hinatte'> te noemen. 

Het i-, de ordracht de mcetlat van de 

norm van on-, memheeld en onze uit

gang<,puntcn niet aileen naa<,t de afzon

derliJke knomencn te lcggen, maar 

naa<;t de re-,tdtantc van die comhinaties 

7iJn de inherenle automati-,men die in 

die comhttlalie-, onhtaan. nu hevorder

J,,k voor een <,Jmenlcvmg. die inte

greert, die vr!Jheid, echtc vriJe keuze<, 

voor cen hepaalde '>liJI en waarden en 

opvJttingcn garundccrt~ Vnor een sa

menlcving dte de alom gehoot·de roep 

on1 \varnltc en gcn1ccnschap~zin hono

recrtc Voor een <;amenlcving. die men

-;cn ..,ttn1ulccrt om cigt'n vcrant\voor

deliJkhetd te nemen, economisch, <;oci

aal en culturecl te participcrenc Voor 

een -,anwnlcving die het individu tot 

ccn pcr-,oon en burger laat uitgrocicn~ 

Voor een <;amenlcving, die niemand nu 

vcrlorcn lout gaan: Voor ccn sJnlcnle

ving die ruimtc laat voor de hrede en 

dicpe vraag naar morcel leider<;chapJ 

Vooral ook voor een <;amen levi ng die 

de voorwaarden -,c_hept voor eigen keu

ze<, en kan-;cn voor het nage<;\acht en 

die de Schcpping intact laatc 

Pa, de ge-,chied-,clnijvcrs zullen over 

lange tijd de echte halan<; van de huidi

ge ontwikkelingen kunnen opmaken; 

wij zullcn het met intu'itie-; moeten 

doen, met deelhalansen, en het i-, hui

tengewoon prctentieu-,, dat de Neder

land-,e chri<,ten-democratie in haar 

eent)e dte conclu-,ie'> trekt. 

We kunncn lcren van de <;erieuze en 

de-,kundige in'>panningen van velcn 

hinnen de chri<;tclijke gemeen-,chappen 

in l:uropa, die vanuit verwante problc

matiek voor <;oortgelijke beoordelings

vragen <;taan In die zin krijgt de in het 

Program van Uitgangspunten zo ondcr

streepte noodzaak van een intensieve 

dialoog met de kerken een nieuwe dui

ding en nieuwe agenda, en wellicht ook 

nieuwe participanten. Het hetckent 

ook, dat de chri'.ten-democratie haar 

ontennc~ \Vat andere, n1oet gaan richtcn. 

Zeker, w1j moetcn hij de huidige in

dringende keuze'> onzc contacten en<,~

menwcrki ng mel topeconomen he

houden en miS'>chicn nog verheteren. 

Hetzelfde geldt voor de andere centra

le aandachtwelden van politick en he

stuur. Het onderhouden en uitbouwen 

van contacten is noodzakelijker dan 

ooit, nu terugval op expertise uit het re

gering-,kasteel onmogeliJk i'> en vee! 

mecr op C<Hnpromi-,loze keuze<; kan 

worden ingezet. Maar onze expertise 

moet drasti<;ch worden uitgebreid met 

een dimensie die aangeduid kan wor

den met de volgende slcutelwoorden: 

de cultuur<>ociologie, de cultuurhlmo

fie, de re<;earch terzake normen en 

waarden, de godsdiemt<;ociologie, de 

modernc theologie. Daarnaast moeten 

er ook communicatielijnen worden op

gebouwd met expert<; die hebben nage

dacht over de ultieme con<;equenties 

van zaken a]-, de vcrtechnologisering en 

de globalisering Zckcr cr ziJn fora ge

weest, waarin die problcmatiek al regel

matig aan de orde kwam. Denk aan de 

redactie van dit tijdschrift, denk aan de 

studiecommissies van om lmtituut, 

maar hct he.,cf moet heel diep in de 

partij doordringen dat de 

toekomst van de christen-de-
De christen-

democratie moet 

haar antennes wat 
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mocratie in deze fa<>e op de 

cerste plaats samenhangt met 

onze perceptic van de mo

derne cultuur en de wezens

bepalende kenmerken van anders gaan richten. 
onze samenlcving. 

Daarom is het ook zo belangrijk en ver

heugend dat hct partijbestuur gekozen 

heeft voor het thcma 'Christen-demo

cratic en C:ultuur' als het centrale di<;

cussiethema in het komend seizoen. 

Daarom ook moeten wij proberen die 
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nieuwe generatic, die zich jui-;t nu aan

meldt hij het CDA, duidelijk en in in

stitutioneel verband te Iaten mee

sprckcn over deze centrale vraag-;tuk

ken. En daarom is het ook zo belangrijk 

de contacten te intcnsiveren met die in

stellingen en personen hinnen de 

Europcse christen-democratic die zich 

met dezc problematiek hezighouden, 

want hct gaat om een hij uitstck 

[uropcse problematiek 

Het eigen huiswerk 
Wordt daarmec het CDA een filosofen

club' De erkenning van de wezenlijke 

hctckcnis van cen scherpe analyse van 

de huidigc culturelc ontwikkelingen, en 

de crkenning dat daarhij gehruik ge

maakt moet worden van vee! denkwerk 

dat elders vcrricht wordt, ontslaat de 

christen-democratic nict 

dan om de uitwerking van zaken als: 

een werk en kwaliteit verschaffcndc 

econornic,. 

een houdhaar en activerend '>Y'>teem 

van sociale zekerheid: 

een bctrouwbaar en hcrkenbaar be-

stuur,. 

een cultuur van verantwoordelijkheid 

en waardenoverdracht; 

een open en toekomsrgericht Europa. 

Tussen het Program van llitgangs

punten en de opdracht van iedere partij 

om in zich snel wijzigende omstandig

heden korte termijnprogramma's te for

muleren liggen hier als het ware de 

tussenschakel<, voor een belcid op mid

dellange termijn, voor de hootdorienta

tie'>, voor de analyses van de 

feitelijkheid 

Op die manier kunnen 

van de doorlopcnde ver

plichting een eigen nor

matief antwoord tc 

formuleren op vragcn op 

de hebngrijkste politieke 

aandachtsvelden. 

Het tekenen van de 
duidelijke posiries gcko

zen worden op deelterrei

nen a!, het allochtonen

vraagstuk, de criminaliteit, 

de nieuwe plattelandsrro

hlcmatiek. Er kan aange

sloten worden en geput 

worden uit de velc studies 

van om lnstttuut en de 

rapporten vanuir de partij, 

nieuwe wegenkaart 

over :woo heen, 

dat is de opdracht 
Hehhen we dat dan niet in 

het recente vcrkiezings

programma 'War ccht telt' 

gcdaan7 

van de Strategische 

Beraadsgroep. 

Zeker, maar daar gaat het in sterkc ma

te over zeer gedetailleerdc politieke 

strijdpunten, gaat hct om korte tcrmijn-

venal i ngen in begroti ngwoorstellen, 

gaat het in beginsel om een tijdpad van 

vier jaar 

Waar nu direct behoefte aan bcstaat, is 

de formulering van analy<.e<. en rich

tinggevende oricntaties op ecn vijf- tot 

zcvcntal hoofdterreinen van onze poli

tieke pmitioncring. [n dit in aanslui

ting op het Program van llitgangs

punten. Men zou dit project kunnen 

noemen: 'Met het Program van 

llitgangspunten onderweg.' Het gaat 

maar altijd in het hesd, dat de om5tan

digheden en ondcrliggcnde factorcn in 

samenlcving en cultuur zich revolutio

nair snel aan het wijzigen zijn. 

Een nieuwe wegenkaart 
Het gaat in wezcn om het tekenen van 

een nieuwe wcgenkaart voor de politie

kc rrektocht van de christen-dcmocra

tie door een zich radicaal wiJzigcnd 

land<.chap van maatschappclijke. eco

nomische en culturele vraagstukken 

Waar we uit willen komen, wcrcn we 

vanuit her Program van llitgang-;

punten. Waar we nu mee hezig zijn, 

([)VJ2<lt 



staat in hct vcrkiczing<.,progranlnla. 

t\bar daar tll'>'>enin krijgen we te maken 

n1ct de nicu\vc armcn vun onzc ..:;amcn

kving, zoak de derek generalie werklo

zen, maar ook de bcjaarckn in de grotc 

<,teden, die hun vertrouwde leefomgc

vtng 111 cnkclc jaren tqU<, radicaal zien 

wijzigen We krijgen tc maken met de 

onhctualdc rckcningcn van oplciding~

'>Y'>lemen, die - hewu<,l of onhewu'>l -

nict gcricht WJJTn op wut ccn glohali

...,crcndc cconon1ic aan nicuwc wcrk

kl·acht vraagt. We zien de /'OI'n-ly lr<1{l 

van wic ccnmaal in hct <.,y<.,tccnl van .:..,o

cialc zekcrheid vcrw1kkcld i'>, ten ge

volge van goedhcdoeldc huge 

hc,chcrmlllg'>drempek Denk hijvoor

heeiJ aa11 de onmogeliJkhcid voor 

vrouwen om op latne leeltijd (op

nleuw I in het ad1e1d<,proce<, te '>tappen 

en de daarmcc gcpuurd gaande -,ociulc 

dck];.l...,..,cnng. \Xlc zicn de vcrn1ctiging 

van v1talc '>ocialc lcdeenhcden ten ge

volge van he<,tuul-lijke <,chaalvcrgrotin

gen ol ondoordachtc planologie, wc 

zien de qzcren hallen van hureaucratie 

en hepnkingen uie ondcmemn<;, die 

op weg willc11, moeten mec-;lcpcn, 

llltlar we zicn voorul de vcrnietiging 

van het vntmuwcn al, de overheid te

rugkomt op eerdere helofte<; en goed

willenden <;trait 

We kennen de nieuwe '>ocialc kwe<;tie, -

die vecl vndn rcikt dan matcriclc M

moede -, hij de atlectid tekortgckomen 

1onge generatie uit de '>tre<,<,utltuur, de 

kindcren die nooit een kan<; gehad hcb

hen in de klcin'>te lccfwercld echte ge

meemchap te ervaren en van wie wei 

gcvraagd worclt ccn grotcrc lcctgc

mccll'>Lhap ak een echtc '>amenlevmg 

te he,chouwen mct IT<,pect voor nor

men cn <;pelrcge]<, De ontheemding 

ook in ecn nieuw Luropa voor wic nict 

dc ko'>thare kaucr' van verworteling in 

ecn al, echt cigen crvare11 <;tad of <,trcck 
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hccft n1eegekrcgcn. voor wie in ccn 

vrcemde omgeving in zeltredzaamheid 

i'> opgcgrocid. En niet tc vergetcn: we 

hehhcn weet van de gcmarginali<,cer

den, wcrcldwiJd, die niet mccgenomen 

worden in de nicuwe rijkdom van de 

tlllcrt)inl} lll<llkcls en die niet intere<,<,ant 

zijn, nu de grote mogcndheden gecn 

clientele en invloech<;/cren hebben te 

koe<;tcren. Dat zijn de nieuwc armen en 

on<; antwoord voor hen, voor om, be

paalt her <;ocialc gezicht van de chl-i'>

ten-democratic anno 2000. 

Hct gaat on1 die n1ix van 111 de gc-;chic

deni'> herhaalde <;ociale hewogenhcid, 

van IT'>JKcl voor goedlunctioncrende 

<,oualc vcrhanden, van hehoud van bc

proclde normen. 

De lormulcring van die pmitiehepaling, 

het tckcncn van die nieuwc wcgenmap 

over 2000 heen, dat i'> de opdracht van 

die nleli\VC' Stratcgi...,chc Hcrat1chgrocp. 

,\li'>Schien wordt die ban nict in een 

kecr getckend, maar <,tukJc bij bcetje, 

n1aar zckcr i'-' dat gecn van de grotc 

<;tromingcn in de politick van vandaag 

de route<, al -.chcrp hcclt uitgctckcnd. 

Vclc11 kcnncn niet ccm dc richting, en 

zckcr i'> dat de christen-democratic in 

icdcr gcval wect waar zc wil uitkorncn 

Met het Program van 
Uitgangspunten onderweg 
Ten dcrdc male terug 11aar de 11111lli/Jic 

choice-vraag. 

lk kan niet andcrs dan tot de conclusie 

komcn dat een accommodatiebenadc

ring van de nicuwe cultuur en de on

derliggendc trend, in de <;amcnleving 

de dehumani-;ering niet <;topt, de on

vrijheid nict tegenhoudt, de ovcrcx

ploitatic niet omkecrt. Lr is cen tcgen

verhaal nodig, gebascerd op Het Crote 

Tegenvcrhaal. Fn of er nu ecn suort <,a

menzwcring zou zijn om al tc komen 

van de puhlieke pmitic van hct chris-



lendom in onze samenleving, ol dat het 

wei meevalt, doet in wezcn ncet tcr za

kc. Want het gaat om automatismen in 

die cultuur, elbar versterkcnde automa

tismcn en trends, die vcel vcrdcr gaan, 

dan hcdrciging va11 hclangen en hclan

getjes van instituten en hchoud van 

sums dicrhare vertrouwdhcdcn. /\let ac

commodatie k<:er JC die automatismc11 

niet en hovendicn zijn cr genoeg poli

tieke stromingen, die een heroep docn 

op de kiezer met ecn accommodatie-

progran1n1a 

i\ laar hct is vee I tc vroeg tc kiczen voor 

ecn radicalc hreuk, een alschriJven van 

dczc samenlcving en een vlucht in een 

soort i1111rrr 11111111(}rat!011, een 

Het is goed dat we 
hewuste kcuze voor de woe-

stip1. Te vrocg, omdat er zo

vccl nicuwe aanknoping~

puntcn zijn voor creatieve en 

po~.,iticvc actic: tc vrocg ook 

omdat cr grond is voor de 

de huidige 

oppositionele 

vrijheid gebruiken 

voor de 

fundamentele 

positionering 'Met 

het Program van 

Uitgangspunten 

onderweg. 

overtuiging dat over de secu

lcni~cTing hccn cr cen groot 

potentiecl draagvlak is in Oil

ze samenleving voor die 

comhinatic van maatschap

pelijke hetrokkenhcid en - ik 

heh nog geen betcrc term 

bezorgdhcid over de culture

le ontwikkelingcn 

Ooit stond de christcn-de

nwcratie voor de opdracht tot cmanci

patie en tot verzoening van de 

moderniteit met mcnsclijkc waardig

hcid, voor de combinatie van vooruit

gang en waar mogelijk behoud van the 

Jaime o( tire society. 

Daarna, na I '!45, heeft onzc stroming 

die andere uitdaging aangcpakt: 

acccptatie en bevordcring van de nicu

wc sociale mohilitcit met respect voor 

gelcidclijkheid en zorg voor de achter

blijvcrs En nu, nu staan we voor de 

vraag, hoc we kunncn verzoenen hct 

gcgcvcn van radicalc vcrJndcring n1ct 

haar cnormc kansen maar ook met haar 

onzekerhecd en ontheemding, met he

houd van de cssentie van onze waar

dcn, van de het memelijk hestaan 

kenmcrkende zingcving. 

Er zip1 tcnminste dne grocpen in onze 

samcnlcving die willcn tckcncn voor 

een hcldcre positiebepaling van de 

christen-democratic langs die lijnen: 

ziJ, die hcwust zip1 hliJven kiezen voor 

christelijk en decls knkelqk cngage

mcilt: 

zij, die dat cngagcn1cnt in hun pcr..,oon

lijk Ieven anders invullcn, maar wei hc

zorgd zijn, dicp bezorgd over lwt 

n1ogclijk vcrlics 111 onzc -,an1cnlcv111g 

van de waarden, die door de eeuwen 

hccn richting- en zingcvcnd zi_jn gc

weest, 

en zij, die komend vanuit andere ach

tergronden huit<:n onze traditconclc 

cultuur, juist in cen sc.herp programma

ti:-,chc vcrtaling van onzc ovcrtu1ging 

zich herkcnr1cn en dce vertaling kracht 

willen biJZetten 

De wocstiin in: Sommigen zullcn In de 

lundamentelc kntiek op cultuur en sa

menleving ccn radicale atwijzing daar

van zien. Voor wic - om met prolcssoc· 

Wessels te spreken in de traditic van 

hct opheHen/vcrhellcn van de hcstaan

de cultuur staat, is dat nict het geval. 

i\ laar het is niet uitgesloten dat andcrcn 

ons cen tijd de woestijn indriJven, en 

het is zeker goed, dat we zeit de huidi

gc oppmitionelc vrijhcid gehruiken 

voor de tundamcntclc positionec-ing 

'n1ct her Progrt1m van LIJtgJng<.;punten 

onderwcg'. Dan is er ook voldocndc 

basis voor de hoop, dat we de wocstijn 

door komcn, eruit komen 1 

Air. U Ai\l l'd/1 Cenni{l 
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