
jonge mensen, van wie een groot deel 
geen kerkelijke binding heeft en argeloos 
aan godsdienstige zingeving voorbijleeft 
terwijl een ander deel kennis heeft ge
maakt met een vorm van christen-zijn, 
waarin godsdienst en solidariteit, gods
dienst en verdraagzaamheid, godsdienst 
en mededogen de dragende karakteristie
ken zijn. Beide groepen, de nog niet door 
enige kerk geraakten en de door een ver-
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nieuwde kerk geraakten kunnen politieke 
bondgenoten zijn in dit brede politicum, 
zoals ze ook samen in schoolbanken zit
ten, op sportclubs of in de disco. Het lijkt 
mij een gezamenlijke opdracht van politici 
en kerkleiders om aile krachten bij te zet
ten voor de overdracht van de Evangeli
sche waarden onder jongeren en jongeren 
te helpen bij het opzetten en uitbouwen 
van de netwerken van hun vorming. 

Waaraan is een 
christen-democraat 
herkenbaar? 

De Oerde Wereld bl1jft achter op de onge
kende welvaartsgroei in het Westen. De
mografische ontwikkelingen versterken 
dit. Oplossing van dit vraagstuk wordt de 
uitdaging van de volgende eeuw 

AI kan van een eeuwwisseling hetzelfde 
gezegd worden als van Nieuwjaarsdag 
namelijk een door natuurwetten bepaalde 
wissel1ng van dag en nacht, en de gehan
teerde tijdindel1ng in Jaren, toch stimuleert 
het tot achteromzien en opnieuw begin
nen Wat mij betreft altijd zonder 'uithuilen'. 
De twintigste eeuw kenmerkt zich door we
tenschappelijke sprongen en vooral door 
de technische toepassingen daarvan op 
het gebied van de chemie/nieuwe materia
len, van gezondheid/medicijnen, erfelijk
heidsleer, natuurkunde/kernenergie, ver
voer, communicatie- en informaticatech-
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nieken, de kennis van het heelal Oil zal on
verminderd doorgaan in de volgende 
eeuw. De werelddelen en Ianden waar 
deze groei zich manifesteert kennen een 
gemiddelde welvaart, ontwikkeling en ge
zondheid, welke in de eerste helft van 
deze eeuw niet voor mogeliJk werd gehou
den. De verschillen met de andere wereld, 
de zogenaamde Derde Wereld. worden 
voortgaand groter. Die Derde Wereld her
kent dit zelf ook door verbeterde informat1e 
en commun1catie. maar is zonder handrei
king onmogelijk in staat aansluiting te kriJ
gen biJ die welvaart. Het kim een oorzaak 
voor een Derde Wereldoorlog ZIJn Vanzelf
sprekend is ontwikkelingssamenwerking 
niet aileen in Nederland een geaccepteerd 
onderdeel van overheidsbeleid. Binnen de 
Verenigde Naties zijn diverse instituten 
met deze problematiek belast; terwijl de 
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GATT een niet geringe rol speelt. Maar het 
gaat niet aileen om financieel-economi
sche maatregelen afzonderliJk. Combina
tie met en vergroting van de activiteiten 
van bijvoorbeeld UNESCO en de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO) dient fi
nancieel-economisch te worden meege
wogen. Mijns inziens wordt de oplossing 
van dit probleem de opgave voor de vol
gende eeuw, voor christen-democraten 
vooral vanuit de opgave uit het Evangelie, 
voor allen vanuit de wens tot wereldvrede 
en uit economische noodzaak. Oit laatste 
breng ik mede in verband met de demo
grafische wijzigingen in de volgende eeuw 
namelijk de groei van het aantal bewoners 
in de Andere wereld en de afname van het 
aantal bewoners in de 'Eerste' wereld. 

Zoals in het begin van de jaren zeventig 
op grond van de demografische cijfers de 
grote werkeloosheid van de jaren tachtig 
en negentig werd aangetoond, (zonder 
dater overigens een politieke conclusie op 
volgde) kunnen ook nu al de economische 
consequenties berekend worden van de 
samenleving qua leeftijdsopbouw ( = ko
persmarkt) in de komende twintig a dertig 
Jaar en de gevolgen van de bevolkingsaf
name, welke daarop volgt. Bij niet tijdige 
herkenning van de gevolgen zal ongetwij
feld een 'het-hemd-is-nader-dan-de-rok
reactie' volgen. Aile aandacht zal zich 
overwegend richten op de niet meer te ont
wijken problematiek op nationaal niveau. 
Mijns inziens ontstaat dan echter het ge
vaar van het onderschatten van het veel 
moeilijker op te lossen probleem van de 
groeiende afstand tussen de ontwikkelde 
en onderontwikkelde wereld in kennis, wel
vaart en gezondheid. 

Nederland staat zeker niet aileen. Ook in 
het kader van 'Europa 1992' moet de op
lossing van beide problemen een grote rol 
spelen, want in Europa wordt vooral Ouits
land maar eveneens de andere Ianden 
met ingrijpende demografische wijzigin
gen geconfronteerd. Analyseert men tijdig 
wat de gevolgen daarvan zijn, dan zullen 
oplossingen gevonden worden. De be-
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wustwording van het wereldprobleem van 
de onevenwichtige toename van de we
reldbevolking zal op dat moment naar mijn 
mening niet uitsluitend bezien kunnen wor
den uit het oogpunt van: hoe stoppen wij 
de groei. In het begin van de jaren zeven
tig daalde in Nederland de bevolkingstoe
name beneden het zogenaamde vervan
gingscriterium: rondom 2020 zal onze be
volking daadwerkelijk in aantal afnemen. 
Oat betekent dat zelfs als de groei van de 
wereldbevolking (buiten de ontwikkelde 
Ianden) zal afnemen tot beneden het zo
genaamde vervangingscriterium het toch 
nog een halve eeuw duurt voor het keer
punt naar afname bereikt wordt met de 
problematiek van de wijziging van leef
tijdsopbouw. 

Structurele handreiking 
Het COA kan (mede) door versterking van 
zijn positie in Nederland en (mede daar
door) binnen de christen-democratie in 
Europa haar verantwoordelijkheid voor de 
Derde Wereld uitdragen. Het voorbeeld 
zijn hoe en een sterke economische posi
tie en een verantwoordelijke/democrati
sche samenleving kan samengaan met 
structurele handreiking naar de Andere 
wereld, die onze wereld is. 

Een sterk CDA is hiervoor nodig. In bei
de gespreksgroepen werd vervreemding 
van de burgers geconstateerd; in het bij
zonder ten opzichte van de politieke be
sluitvorming. In beide gespreksgroepen 
bleek men voorts op bepaalde terreinen 
standpuntbepalingen vanuit het CDA te 
missen. De discussie over standpuntbe
palingen is al eerder een voortreffelijk 
bindmiddel binnen het COA gebleken. Met 
voorbereiding vanuit het Wetenschappelijk 
lnstituut kan deze discussie via aile gele
dingen duidelijke CDA-standpunten tot 
stand brengen. Tegelijkertijd draagt het 
binnen het COA bij aan het tegengaan van 
de vervreemding van de politiek. 

Toch zal er meer nodig zijn om die ver
vreemding aan te pakken. lk sluit aan bij 
een van de gemaakte opmerkingen, na-
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melijk dat het gezicht van de politieke be
ginselpartij bepaald wordt door de perso
nen die het beleid ervan uitdragen en de 
kwaliteit van het beleid. Ervan uitgaand dat 
het CDA en kwalitatief hoogstaand beleid 
wil voeren en kwaliteitsvertegenwoordi
gers wil hebben, kunnen we vaststellen 
dat beide factoren elkaar zullen verster
ken: het een vraagt om het ander. En juist 
zulke personen zijn in staat binnen de sa
menleving de band en het vertrouwen op 
te roepen dat noodzakelijk is om politieke 
idealen en daarmee standpunten uit te 
dragen: om een CDA steunend op een 
achterban gezicht te geven. 

De eerder vermelde conclusie van de 
heer Van Lieshout ten aanzien van het be
lang van de democratische basis om de 
vervreemding van de politiek en politici te
gen te gaan, maakt duidelijk dat de CDA
vertegenwoordiger dit moet kunnen uitdra
gen. Zowel het kader van het CDA als de 
politiek-gekozenen zullen daarvan moeten 
doen blijken, allen op de plaats waar zij het 
CDA vertegenwoordigen. Binnen de plaat
selijke, provinciale en landelijke overheid 
dient een CDA-politicus/ca als christen
democraat herkenbaar te zijn. Voor de 
persoonlijke herkenbaarheid is van groot 
belang dat men naast zijn politieke werk 
deelneemt in de scala van organisaties, in
stellingen, activiteiten en niet te vergeten 
binnen de kerken, waarin de Nederlander 
zijn mede-verantwoordelijkheid voor de 
samenleving waarmaakt. Oat kan op ver
schillende manieren bijvoorbeeld als vrij
williger/bestuurder of adviseur: door aan
wezig te zijn op bijeenkomsten. Door die 
persoon is het CDA er bij. Door die per
soon leert het CDA wat er leeft. Het mede
mens zijn, medewereldbewoner, en daar
door medeverantwoordelijk willen zijn 
moet zichtbaar zijn daar waar het CDA 
zich in zijn leden en vertegenwoordigers 
manifesteert, in Nederland, in Europa, in 
de wereld. 

In de discussies kwam de afkeer van een 
tweedeling in de politiek weer naar voren. 
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In verband met Europa 1992 zullen er keu
zen gemaakt moeten worden. Maar met de 
polarisatie zou onderhand ook de te sim
pele indeling progressief/conservatief wei 

CDA-politici moeten 
vertrouwen wekken en de 
idealen kunnen uitdragen. 

eens mogen verdwijnen. Standpunten ver
nieuwen indien veranderde omstandighe
den dat noodzakelijk maken: behouden 
dat wat waarde heeft. In een politiek pro
gramma kan dat per periode verschillende 
prioriteit krijgen, zonder dat daarmee de 
hoofdlijnen van het christen-democratisch 
denken verdoezeld worden, nee juist ge
profileerd worden Binnen Europa zal on
getwijfeld de veranderde situatie in Oost
Europa leiden tot een andere samenstel
ling van de EG-combinatie en mede de po
litieke samenstelling. AI blijkt in de grote 
Ianden de bij ons zo gevreesde tweede
ling een feit te zijn, toch sluit ik niet uit dat 
juist vanuit Nederland, wei Iicht door Belgie 
gesteund binnen de christen-democratie 
een grotere bewustwording mogelijk is. 
Ook in Europa moeten de kansen van een 
derde beweging niet onmogelijk geacht 
worden. Juist in de te verwachten veran
derde situatie is het van groot belang dat 
het CDA en de personen die het CDA-den
ken daar uitdragen, zich profileren in de 
discussie rondom het constant streven om 
de grootste partij in de EG te zijn. Op zich 
is dit een lofwaardig streven, maar nimmer 
tot elke prijs, en zeker niet met het prijsge
ven van beginselen. 

Chr1sten Democratische Verkenn1ngen 6/7/90 



Naschnft 

In het laatste decennium van deze eeuw 
zou het CDA een toekomstvisie moeten 
ontwikkelen zowel voor een nationaal pro
gramma als ten aanzien van de opstelling 
in internationaal verband. Standpuntbepa
lingen en prioriteitenstelling zullen daar 

Drs. T.L.E. Strop-von Meijenfeldt 

onderdeel van uitmaken en mede, zo hoop 
ik, een profielbeschrijving waarin de ken
merken van hen, die het CDA uitdragen en 
vertegenwoordigen wordt omschreven. 
Het CDA zal klaar staan voor de nieuwe 
eeuw. 

Christen-democratie 
en kerken: dialoog 
noodzakelijk 

Tussen christen-democratie en kerken 
heerst een onderlinge allergie. Oeze 
maakt een gezonde dialoog onmogelijk. 

Regelmatig wordt de C van CDA gelezen 
als staande voor centrum. Evenzeer ver
eenzelvigt een deel van onze bevolking de 
CDA-C vaak met conservatief. Dit beeld 
krijgt vooral voeding in de opstelling van 
de christen-democratische partijen in 
West-Duitsland, die zich aan de conserva
tieve zijde van de politiek kennelijk wei be
vinden. Zou ook het CDA genoegen moe
ten nemen met een dergelijke positione
ring? Is dat de toekomst van de christen
democratie? 

Tien jaar na het ontstaan van het CDA is 
het goed om een kleine evaluatie te plegen 
en de balans op te maken. Niet om bij het 
bereikte stil te blijven staan, maar om naar 
de toekomst te kijken. Het Program van 
Uitgangspunten van het Christen Demo
cratisch Appellijkt nog niets aan actualiteit 
verloren te hebben. 

'Het CDA aanvaardt het Bijbels getuige
nis van Gods beloften, daden en geboden 
als van beslissende betekenis voor mens, 
maatschappij en overheid. Het CDA richt 
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zich naar dat getuigenis met de intentie 
steeds te zoeken naar de betekenis van 
het Evangelie voor het politieke handelen.' 
De op deze basis vervolgens opgenomen 
uitgangspunten voor het politieke hande
len - gerechtigheid, gespreide verant
woordelijkheid, solidariteit en rentmeester
schap- leiden niet tot een blauwdruk voor 
een maatschappijmodel. Wei geven zij 
handvaten tot concrete invulling in het po
litieke beleid binnen een parlementaire de
mocratie. Dit is soms lastig, omdat iedere 
beslissing getoetst moet worden aan de 
eigen uitgangspunten. Soms ook geeft dit 
juist meer ruimte tot invulling bij de besluit
vorming, omdat het beslissingskader min
der vast ligt, minder beperkt is. Christe
nen, die zich tot het CDA willen rekenen, 
nemen daarmee tevens een extra verant
woordelijkheid op zichl Niet aileen 'ik' en 
de eigen visie tellen, ook de samenhang 
met het grotere geheel. 

Uit het voorgaande zou af te leiden zijn, 
dat de standpuntbepaling vaak in dialoog 
met onder meer de kerken, de gemeen
schappen van christenen, tot stand zou 
komen. Het tegendeel blijkt echter tot nu 
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