
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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dat het proces van vervreemding dat de 
burger ten opzichte van de overheid in 
toenemende mate kent, geheeld wordt. 

Ook binnen het CDA wordt steeds meer 
rond allerlei zaken het economisch haal
bare als Archimedisch punt aanvaard. Het 
vormt vaak het begin en eind van elke dis
cussie. Het zijn ook zeer belangrijke ele
menten, maar wat stoort is het primaat van 
het economisch paradigma. De partij 
wordt daardoor steeds meer in pragmati
sche vaarwateren gemanoeuvreerd. Het 
zicht op idealen verbleekt erdoor en de 
kans dat een op de praktijk van het haalba
re compromis gerichte middenpartij ont
staat, met hier en daar een 'geurvlag' rond 
euthanasie en abortus, is levensgroot aan
wezig. 

Het CDA zal de 
aanhangers van een 
materialistische 
benadering tegen zich 
krijgen. 

Spiritualiteit 
Oat is een gevaarlijke ontwikkeling omdat 
het miskent wat aan de basis van de partij 
leeft. Veel CDA-Ieden zijn ook actief in be
wegingen als het Conciliaire Proces, alge
meen kerkewerk, vakbonden, diaconaat 
en milieubescherming. Zij missen meer en 
meer de uitwerking van de Evangelische 
spiritualiteit op het politiek handelen van 
het CDA. De ego"lstische uitwassen van de 
tendens tot maximale zelfontplooiing moe
ten virulent worden bestreden. Het niet ac
cepteren dat hele groepen mensen als 
werklozen, gehandicapten en WAO-ers ai
leen nog als een kostenpost op de econo
misch georienteerde balans meetellen, 
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moet in concreet politiek handelen ver
taald worden. 

Het opnieuw zoeken naar een begaan
bare weg in deze materie is een moeilijke 
maar dwingende noodzaak voor een partij 
met een opdracht. Aileen als het CDA daar 
voelbaar mee bezig is kan het een huis blij
ven en worden voor hen die in hun dage
lijks Ieven weet hebben van het feit dat er 
meer op aarde is dan materieel consu
mentisme. 

De drang die de mens kent inzake het ver
werven van kennis heeft geen natuurlijke 
grens. Op zich is kennisverwerving een 
goede zaak; want wat in de schepping ge
weten kan worden mag geweten worden. 
Het probleem ontstaat met name bij de 
toepassing van kennis. Oaar dreigt het 
technologisch imperatief te ontstaan dat 
wil zeggen men gaat er vanuit dat wat 
technologisch mogelijk is, ook gebeurt. De 
ontwikkeling van een dergelijke zichzelf re
gulerende techniek is geen onontkoom
baar perspectief. Wij verwerpen het idee 
dat wetenschapsontwikkeling en technolo
gie per definitie autonoom en onbe"lnvloed
baar zijn. Maatschappelijke sturing en nor
mering ervan is een zaak van politieke wil. 
De aanhangers van een materialistische 
wetenschappelijke benadering zullen we 
daarbij tegenover ons vinden. In hun ogen 
is wetenschapsbeoefening neutraal, terwijl 
wij het waardenvrij zijn daarvan verwer
pen. Wij blijven van mening dat weten
schapsbeoefening en toepassing niet 
autonoom maar genormeerd dient plaats 
te vinden. Wordt daarmee de weten
schapsontwikkeling geknecht a Ia Galilef? 
Het laatste wat het CDA wil is de weten
schap betuttelen, maar we zijn wei van me
ning dat er ethische grenzen zijn. Die ko
men voor ons in zicht bijvoorbeeld als 
menselijk Ieven zuiver instrumenteel ge
hanteerd wordt. Hier dient de overheid re
gels te stellen die de vrijheid van de onder
zoekers inperken. Schaadt zoiets de voor
uitgang? Wij geloven daar niets van. Vaak 
worden er, juist omdat er verbodsregels 
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zijn, andere, wei begaanbare wegen ge
vonden. 

Het Program van Uitgangspunten for
muleert het zo: 'Een ongenormeerde en 
ongecontroleerde technoiogische ontwik
keiing kan een vloek in zich dragen'. Wat 
met die vloek bedoeid wordt zal het CDA in 
de toekomst duidelijk moeten concretise
ren. Daarvoor is nodig dat men zich in de 
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gangbare ethiekbeoefening ontdoet van 
het slaafs voigen van ontwikkeiingen en 
het achteraf 'witwassen' ervan. We moeten 
anticiperen op ontwikkelingen en deze ter 
discussie stellen in de samenleving. Een 
goede, vanuit Bijbelse noties, onderbouw
de assertieve benadering moet hier wor
den opgezet. Werk genoeg dus voor het 
CDA en zijn Wetenschappeiijk instituut. 

De noodzaak van 
een politieke filosofie 

Het Evangelie roept op tot correcties. Kri
tische christenen kunnen de conservatie
ven, die wit/en vasthouden aan het be
staande in plaats van te zoeken naar de 
gerechtigheid, met gemak aan. 

Natuurlijk heeft een partij als het CDA een 
grondslag nodig met een verwiJzing naar 
het Evangelie; een grondslag die bedoeld 
is motiverend te werken voor de leden en 
voor de vertegenwoordigers van de partiL 
die naar buiten ook wervend kan werken, 
maar die gezien haar religieuze karakter 
mensen ook zal afstoten. Toch richt zo'n 
partij zich in zijn program en handelen tot 
aile burgers. En het kan gebeuren dat er 
mensen komen die zeggen niet de christe
iijke godsdienst aan te hangen en die toch 
lid willen worden en in aanmerking komen 
voor een vertegenwoordigende functie 
van de partij. Oat lijkt mij geen probieem 
voor een partij met een herkenbaar karak
ter. 

Wat is dan dat karakter? Wat het CDA 
samenbindt is de niet-vrijblijvende aan
vaarding van het Evangelie. Bij die aan-
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vaarding is de vraag niet wat wij met het 
Evangelie doen, maar wat het Evangelie 
met ons doetl Maar nu komen meteen de 
moeilijkheden. 

Wat doet het Evangelie dan met ons? In 
de eerste plaats moeten we erkennen dat 
de Bijbel geen rechtstreekse aanwijzingen 
geeft voor concrete politieke vraagstuk
ken. In de tweede plaats is een uitwerking 
van de Bijbelse boodschap en van haar 
kernwoorden als gerechtigheid en rent
meesterschap op pa.pier (in beginselpro
gram en verkiezingsprogram) nog wei te 
doen. Voorzichtigheid en terughoudend
heid zijn daarbij echter geboden, omdat 
wij zo'n uitwerking niet mogen vereenzelvi
gen met het Evangelie zeif. Er is dus at
stand tussen het Evangelie en de politieke 
werkelijkheid. Het wordt echt moeiiijk als 
we in de derde plaats de evangeiische in
spiratie en een uitwerking er van in een 
program duidelijk zichtbaar willen maken 
in politiek handelen. Is zoiets ais christeiij
ke politiek wei mogelijk, gezien de grote at
stand tussen het Evangelie en het feitelijke 
politieke bedrijf? Zeker voor een grote par-
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