
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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tij die regelmatig regeringsverantwoorde
lijkheid draagt en die derhalve ingespon
nen zit in een netwerk van relaties met 
eigen achterban(nen), met coalitiepartner, 
met het kabinet als geheel en in bijzondere 
zin met 'eigen' ministers, en verder met al
lerlei maatschappelijke groepen. Kan het 
CDA als een christelijke partij herkenbaar 
zijn? 

Het geijkte antwoord dat reeds jaren 
vanuit het CDA word\ gegeven is de C 
staat voor christen en duidt, evenals het 
woord christelijk, op een intentie en niet op 
een pretentie Oat klinkt goed en is ook 
eerlijk bedoeld, maar als onze intentie is: 
het Evangelie als richtsnoer voor het poli
tieke handelen, gericht op het doen van 
gerechtigheid met de ernst die er aan ver
bonden is 'lndien uw gerechtigheid niet 
overvloed1g is, meer dan die der schriftge
leerden en Farizeeen' (zeg maar: meer 
dan die van liberalen en socialisten), wat 
brengt het CDA dan van die intentie te
recht? 

Toch is het mogelijk die afstand tussen 
Evangelie en politieke werkelijkheid te 
overbruggen door middel van het verder 
u1twerken van een christen-democratische 
'ideologie' of politieke filosofie, waarin de 
politieke relevantie van het Evangelie en 
de relaties tot andere politieke ideologieen 
geargumenteerd worden beschreven. 

Het serieus nemen van de vraag: Wat 
doet het Evangel1e met ons? betekent, dat 
we open staan voor het Evangelie dat tot 
correcties oproept. Correcties die door kri
tische chnstenen met gemak worden toe
gepast op conservatieven die willen vast
houden aan het bestaande en aan verwor
ven belangen in plaats van het zoeken 
naar gerechtigheid. 

Conservatisme 
Het is volgens sommige critici duidelijk dat 
men het CDA zelf op grond van zijn eigen 
politieke filosofie tot het conservatisme 
moet rekenen. De Leidse jurist dr. P B Cli
teur heeft gesteld, dat de christen-demo
cratie behoort tot de Nederlandse conser-
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vatieve traditie - een traditie die een va
riant is van het Europese conservatisme 
waaraan hij de namen verbindt van Burke, 
De Bonald en De Maistre (P.B. Cliteur, 
1989a 281-349; 1989b: 136-155; 1989c 
255-260). 

Bijzondere aandacht besteecjt Cliteur 
aan de antirevolutionaire gedachte van de 
'soevereiniteit in eigen kring' en aan de 
katholieke gedachte van de 'subsidiariteit' 
- twee basisgedachten die ten grondslag 
liggen aan de belangstelling die het CDA 
heeft voor 'intermediaire groepen'. Even 
een chute/volta. Die aandacht was terecht, 

De mens als individu 
bestaat niet. De 
samenleving als 
gemeenschap evenmin. 

immers De verlichtingsfilosofen besteed
den weinig of geen aandacht aan die inter
mediaire maatschappelijke instellingen. Bij 
klassieke Westerse politieke filosofen als 
Hobbes, Spinoza en Locke, ook bij Franse 
verlichtingsfilosofen als Rousseau en an
deren, gaat het voornamelijk om de ver
houding tussen burgers en de mach\ van 
de staatsoverheid. Hoezeer de verlich
tingsfilosofen voor het denken van velen 
inspirerend hebben gewerkt, loch zijn vele 
van hun opvattingen over een maatschap
pelijk verdrag, democratie en staatsbe
stuur te beoordelen als fictief, elitair of uto
pisch. Voor zover men trachtte die opvat
tingen te realiseren waren anarchie of ter
reur het gevolg. Ook de aan die denkers 
ontsproten liberale gedachte van de vrij
heid van het individu als ultieme waarde is 
een fictie; de mens als individu bestaat 
niet! Ook de aan die filosofen ontsproten 
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gedachte van de sociaal-democratie, dat 
de mens in de gemeenschap van de sa
menleving zijn ontplooiing zal realiseren is 
een fictie. De samenleving als gemeen
schap bestaat nietl Wat wei bestaat zijn 
gemeenschappen of instituties 

Het gaat in het denken over de relaties 
tussen mens en maatschappij niet slechts 
om het bij elkaar behoren van die twee, 
maar vooral om het inzicht dat concrete 
mensen Ieven in een grote verscheiden
heid van instituties Op de golven van de 
geschiedenis van de samenleving wordt 
de zin van die instituties ons overgeleverd 
(traditie). De zin van die samenlevingsvor
men komt op ons af v66r we er naar heb
ben kunnen vragen en v66r wij over zinge
ving kunnen spreken. Niet om de vormge
ving van vorige generaties slaafs te vol
gen. lnstituties hebben immers betrekking 
op patronen of zin-kaders waarin vorige 
generaties hun en wij onze handelingen 
zin-beantwoordend verrichten Juist dat 
antwoord-karakter van menselijke hande
lingen confronteert ons met de gedachte 
van ver-antwoord-elijkheid en wei vooral 
tot een voortdurend vernieuwen van de sa
menleving. 

In de nog fragmentarisch uitgewerkte 
politieke filosofie van het CDA wordt veel 
aandacht besteed aan die instituties. Oat 
wil zeggen dat het CDA aan de deelne
mers van maatschappelijke verbanden en 
organisaties in eerste instantie de verant
woordelijkheid toekent tot het vormgeven 
aan die verbanden en organisaties. Op 
grond van de katholieke traditie met 'sub
sidiariteit' als een kernbegrip en op grond 
van de calvinistische gedachte van de 
'soevereiniteit in eigen kring' bouwt het 
CDA voort op een lange traditie met aan
dacht voor het 'maatschappelijk midden
veld'. Een 'middenveld' dat we ook kunnen 
typeren als het terrein van de 'intermediai
re verbanden'. Het CDA streeft naar een 
beleid dat onder andere gericht is op een 
versterking of vitalisering van dat 'midden
veld' tussen de overheid en de burgers, 
opdat de burgers in het dragen van maat-
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schappelijke verantwoordelijkheden wor
den gestimuleerd, de overheid naast haar 
roeping tot het realiseren van publieke ge
rechtigheid ook de grenzen van haar com
petentie en taken in acht neemt en zo
doende de democratie wordt versterkt. 

Maar waarom zou men de christen-demo
cratie die waarde hecht aan 'intermediaire 
groepen' mede daarom tot het conserva
tisme rekenen? Omdat Burke, De Bonald 
en De Maistre aandacht aan die groepen 
besteedden en omdat zij tot het conserva
tisme worden gerekend? 

Met het verdwijnen van feodale resten 
en met de lndustriele Revolutie brak sinds 
de achttiende eeuw in toenemende mate 
een differentiatieproces in de Westerse sa
menlevingen door Tal van maatschappe
lijke terreinen en instellingen die voordien 
nauw met elkaar verbonden waren ge
weest, verwierven een grotere zelfstandig
heid. Het getuigt van een ontwakend en bij 
sommigen reeds een enigermate ontwik
keld sociologisch bewustzijn te spreken 
over 'intermediaire groepen'. Overigens 
zegt het spreken over die groepen nog niet 
zo veel, maar wei de manier waarop men 
over die groepen spreekt en waartoe men 
die maatschappelijk en politiek zinvol acht 
(cf. F.O. van Gennep, 1989 179-187) Dan 
zien we dat reactionaire figuren als De Bo
nald en De Maistre die groepen wilden ge
bruiken ten einde het voor-revolutionaire 
Frankrijk te kunnen herstellen. Geheel an
ders dachten De Tocqueville, Kuyper en 
Schaepman over intermediaire instellin
gen; die waren juist bedoeld om de vrijheid 
van de burgers in allerlei sectoren van de 
samenleving te dienen, om de eigen com
petentie van zelfstandige maatschappelij
ke instellingen te erkennen en om zodoen
de de vitaliteit van de samenleving en van 
de democratie te versterken. De Tocque
ville, Kuyper, Schaepman en andere poli
tieke denkers en politici om die reden tot 
het conservatisme rekenen, ontbeert een 
deugdelijke argumentatie 
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Kortom: men kan de christen-democrati
sche 'ideologie' of politieke filosofie op 
grond van de aandacht voor 'intermediaire 
verbanden' niet typeren als behorend tot 
het conservatisme. De christen-democrati
sche politieke filosofie bevat juist gezien 
haar aandacht voor 'intermediaire verban
den' en voor het 'maatschappelijk midden
veld' sterke argumenten voor haar pro
gressieve identiteit. Zij wil met de samenle
ving niet slechts voort, maar op grond van 
argumenten v66ruit, ter versterking van het 
functioneren van de democratie en van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
(zie H.E.S. Woldring, 1989: 171-181). 

W.J. Bos 
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Nieuw politiek elan 

Het samengaan van christen-democratie 
en conservatisme zou het einde van de 
christen-democratische beweging in 
Europa betekenen. Oak op EG-niveau is 
bezinning op het eigen profiel noodzake
lijk. 

Het CDJA stelde eind 1988 zijn politiek ac
tieprogram vast metals titel 'Appel op soli
dariteit'. In het inleidende hoofdstuk wer
den door mij drie tendensen gesignaleerd 
die nog steeds van betekenis zijn interna
tionalisering, informatisering en individu
alisering. In deze beschouwing wil ik deze 
drie begrippen weer centraal stellen in een 
poging aan te geven wat de uitdaging van 
de christen-democratie hierin kan zijn, en 
dat in die uitdaging de begrippen demo
cratisering, bewustwording en solidariteit 
centraal staan. Daarmee wil ik aantonen 
dater een nieuw politiek elan nodig is. 
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De politieke wereld valt de komende tijd 
grofweg uiteen in drie delen: Oost-Europa, 
West-Europa en de rest van de wereld. In 
aile drie delen zijn christen-democraten 
aanwezig en vervullen zo mogelijk zelfs 
een sleutelrol. Ten aanzien van West-Euro
pa zijn er duidelijk drie uitdagingen te on
derscheiden: een dreigende polarisatie, 
democratisering, en de orientatie op de 
Derde Wereld. Voor wat betreft het voorko
men van polarisatie hebben Ad Koppejan 
en Harro Hoogerwerf in hun artikel over de 
toekomst van de Europese christen-demo
cratie in Christen Democratische Verken
ningen van mei jongstleden een duidelijk 
beeld geschetst. De te verwachten sa
mensmelting van de socialistische en 
communistische politieke blokken, kan ge
makkelijk, tot een zakelijk maar ongelukkig 
huwelijk van de conservatieve en christen
democratische partijen leiden. Dit zou het 
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