
Naschr1ft 

partijen te onderscheiden, heeft ook het 
CDA een concreet politiek program. Daar
aan is niet te ontkomen, maar hoe vreemd 
het ook moge klinken, zo'n program mag 
het CDA niet karakteriseren Het CDA is, 
misschien wei in feite, maar niet in begin
sel, een derde stroming naast socialisme 
of liberalisme Daarom mag het CDA zich 
bij de keuze van zijn uitgangspunten (zie 
boven) niet Iaten verleiden deze exclusief, 
als haar van andere partijen onderschei
dend, te hanteren. 

De tweede opmerking raakt de grenzen 
van de pragmatische houding waarvan 
boven telkens sprake was. Zijn er geen po
litiek relevante kwesties die zozeer recht
streeks met christelijke beginselen te ma
ken hebben dat zij bij voorbaat elke prag
matische aanpak uitsluiten? Men kan den-
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ken aan zaken als abortus, euthanasie en 
embryo-research. Het antwoord is minder 
eenvoudig dan het op het eerste gezicht 
lijkt. AI is pragmatisme hier uitgesloten, dit 
betekent nog niet dat ook hier behalve een 
fundamenteel beginsel als 'gij zult niet do
den' geen andere beginselen betrokken 
zijn .' Wanneer blijkt dat medeburgers ge
wetensvol tot een andere afweging komen 
van de in de onderhavige zaken betrokken 
beginselen, dan zal men daarmee terdege 
rekening moeten houden. Het streven naar 
een compromis getuigt daarbij niet van 
beginselloosheid. 

1 Vgl. voor deze kwest1es A G.M van Melsen. Geloof. 
rede en ervaring Een WIJSgenge bezmning (N11megen
Kampen 1989). hfdst. XII en XIII 

Educatie, daar komt 
het op aan 

Het GOA staat in een traditie die het mag 
he/pen voortzetten Maar dan wei met 
nieuwe antwoorden op nieuwe vragen 

De grote vraag is hoe reageren wij op de 
secularisatie van Nederland, van Europa? 
Oat is een hoofdpunt als men een door
gaande lijn probeert te ontdekken in onze 
geschiedenis vanaf 1945 tot aan het jaar 
2000 of daarna. Onder secularisatie versta 
ik dat steeds minder mensen hun Ieven Ia
ten beheersen door normen en waarden 
ontleend aan het Evangelie van Jezus 
Christus Oat heeft hier en daar ernstige 
breuken veroorzaakt in de christelijke tra
ditie. Oat heeft geloofsoverdracht doen 
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stokken, dat heeft het individualisme in de 
samenleving sterk bevorderd Velen von
den voortaan de normen voor hun Ieven of 
in zichzelf, of in een groep die sterk mani
puleerbaar was en van trend tot trend 
steeds voortging. 

Met name dit individualisme leidde in de 
politiek onder andere tot ontideologise
ring, een toenemend aantal zwervende 
kiezers, een grotere vatbaarheid van kie
zers voor aansprekende !eiders en interes
sante trends. Ook tot minder aandacht 
voor het gemeenschappelijk be lang, en 
hier en daar tot verguizing van 'de politiek' 
die er niet in slaagt aile deelbelangen ge
zamenlijk te behartigen, laat staan daar 
voldoende bovenuit te stijgen. 
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Ondanks de slinkende aanhang van het 
christendom tracht het CDA nog steeds 
zich door dat christelijk geloof te Iaten voe
den bij het bepalen van zijn politieke koers. 
Het mag zich daarbij opgenomen weten in 
een traditie die zij mag trachten voort te 
zetten. In Nederland, in Europa. Maar dan 
wei met nieuwe antwoorden op nieuwe 
vragen. En daarbij gaat het niet aileen en 
niet in de eerste plaats om allerlei zakelijk 
beleid dat behoort tot het politieke hand
werk. Maar vooral om vragen die daaraan 
voorafgaan. En om beginselen die ten 
dienste willen staan van allen die deel uit
maken van onze samenleving. 

Om het beset ook dat het voor allen die 
politiek bedrijven van essentieel belang is 
dat zij zich realiseren, dat politiek altijd met 
een levensbeschouwing te maken heeft. 
En dat een politiek bestel aileen goed kan 
functioneren wanneer personen met een 
zelfde levensbeschouwing (welke dat ook 
moge zijn) zich op basis daarvan organi
seren. Voor het politiek handelen van men
sen die zich door het Evangelie willen Iaten 
blijven inspireren blijft een hoofdlijn het 
Hebt Uw naaste lief gelijk Uzelf. Oat leidt 
tot begrippen als verantwoordelijkheid, 
voor die naaste, voor jezelf, solidariteit, 
een schild voor de zwakke zijn, de schep
ping bewaren, enz. Bekend gedachten
goed in het CDA met zijn adagium van een 
verantwoordelijke samenleving. 

Verantwoordelijkheidsbesef 
Maar steeds sterker komt de laatste tijd de 
vraag naar voren: Hoe krijg je de mensen 
zover dat ze die verantwoordelijkheid ook 
zelf nemen? In de tijd toen de zuilen nog 
recht overeind stonden gebeurde dat nog 
binnen die zuilen voor elkaar, of namens 
die zuilen. Maar nu die verbanden er veel 
minder nog zijn (inderdaad weer dat indi
vidualismel) hoe nu? 

Hoe krijg je de mensen zover dat ze hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen in de 
strijd voor een schoner milieu, voor een 
veiliger samenleving, voor sociale ver
nieuwing, tegen armoede, onderwijs dat 
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zichzelf bestuurt, en nog vele andere za
ken meer? Het belangrijkste antwoord dat 
hier kan worden gegeven luidt naar mijn 
mening: educatie. Niet aileen van de 
jeugd, maar ook van de volwassenen. Oat 
betekent dat aile middelen die daartoe 
kunnen dienen ook ter hand zullen moeten 
worden genomen. 

Als men het dan, om te beginnen, over het 
onderwijs heeft, komt onmiddellijk naar vo
ren dat daar niet aileen de overheid maar 
ook de samenleving zelf voor verantwoor
delijk is. Waar de politiek zich vooral met 
de overheids-kant moet bezig houden kan 
worden gezegd dater toch wei een duide
lijke koerswijziging nodig is. Onder invloed 
van allerlei zaken benadrukt de overheid 
momenteel wei erg eenzijdig het econo
misch nut van het onderwijs. Dit gaat ge
paard met een eenzijdig kwaliteits- en ren
dementsdenken Waarbij ook hier weer de 
nadruk komt te liggen op (zelfs) bevorde
ring van het individualisme in de werkvor
men. Daartegenover zou de overheid 
meer nadruk moeten leggen en ruimte 
moeten geven aan levensbeschouwing, 
immateriele zaken, samenwerken in groe
pen. Om maar een paar zaken te noemen. 
Beseft zij verder wei, welk een belangrijk 
onderdeel van een (zelf) verantwoordelijke 
samenleving de vele scholen kunnen zijn 
die door vrijwilligers worden bestuurd? 

Een ander belangrijk educatiemiddel is 
de omroep. Die kan naast allerlei andere 
taken ook veel betekenen om de cultuur 
van onze samenleving in die richting te 
ontwikkelen zoals in dit artikel wordt aan
gegeven. Oat betekent niet aileen een te
rugdringen van de commercie maar vooral 
ook dat men aan de omroepen die de ver
schillende stromingen in onze samenle
ving vertegenwoordigen veiligheid en 
ruimte biedt om niet aileen met amuse
ment, maar ook met educatie bezig te zijn. 

En dan de kerken. Er is een scheefgroei 
ontstaan tussen wat de toppen van sommi
ge kerken steeds weer tegen allerlei over
heden menen te moeten zeggen en water 
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Onder invloed van al!erlei zaken benadrukt de overheid momenteel wei erg eenzijdig het econom1sch 
nut van het onderwijs. (toto Hans Hordijk) 
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onder de !eden leeft. Die christelijke tradi
tie die het CDA mee wil voortzetten in 
nieuwe opdrachten, rust vooral in de ker
ken, bij haar !eden, in aile verscheiden
heid. En ligt een hoofdtaak van die kerken 
niet in de wekelijkse prediking van het 
Woord? En komt, als het goed is, daarin 
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ook niet steeds naar voren de verantwoor
delijkheid die haar !eden, ieder op zijn 
plaats, hebben voor de schepping, voor 
de samenleving waarin zij zijn geplaatst? 
Verantwoordelijkheid die mag gedijen in 
relatie tot verzoening en bevrijding? 

Een assertieve 
benadering is nodig 

Door het primaat van het economisch pa
radigma verbleekt het zicht op de idea/en. 
De uitwassen van de tendens tot maxi male 
zelfontplooiing moeten virulent bestreden 
worden. 

In de gedachtenwisseling zoals hiervoor 
gepubliceerd komt een veelheid van on
derwerpen naar voren. lk wil graag nog 
enkele woorden kwijt over een drietal on
derwerpen die nadrukkelijk aan de orde 
waren in de discussie. Het gaat om de uit
holling van de democratie door professio
nalisering, de overheersing van het econo
misch paradigma in onze samenleving en 
het schijnbaar onbe·lnvloedbare dictaat 
van de technologische ontwikkeling. 

Het zijn niet de onderwerpen waarmee 
de christen-democratie zich per exclusio
nem de komende jaren moet bezig hou
den. Het gaat wei over vragen die een po
litieke beweging als het CDA met prioriteit 
zullen aangaan. Gebeurt dat niet, dan ver
vlakt het gedachtengoed van een organi
satie met een appel, tot een pragmatisch 
gekleurde stroming waarvan de meer
waarde zich beperkt tot het in stand hou
den van rituelen en symbolen. De legitime-
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ring van overheidsgezag staat of vall met 
de worteling daarvan in een volk. Maatre
gelen of besluiten die niet herkend worden 
als vrucht van open overleg, onderhevig 
aan en gevoelig voor kritische beschou
wing door volksvertegenwoordiging, maat
schappelijke organisaties en zelfs indivi
duele burgers, !open het gevaar gene
geerd of ontweken te worden. Oat gevaar 
dreigt vooral daar waar op ieder bestuurs
niveau, ambtelijke elites en volksvertegen
woordigers die zich tot deelspecialisten 
verengd hebben, be·lnvloed door deskun
digen c.q. lobbyisten, besluiten nemen die 
niet herkend worden in de belevingswe
reld van de burger. 

De heer Kaland en mevrouw Leyten illu
streren concreet het ontstaan van een 
kloof tussen overheid en burgers. In zijn 
Program van Uitgangspunten verzet het 
CDA zich tegen een maatschappij waarin 
de verantwoordelijkheid aangetast wordt 
door gevestigde structuren, economische 
machten, meerderheden en monopolies 
van uiteenlopende aard waarin de mens 
wordt overgeleverd aan de heerschappij 
van deskundigen. Dit begrip zou zo ver
taald en geactualiseerd moeten worden 
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