De wereld van de toekomst wordt gekenmerkt door secularisatie,
pluralisme en individualisering. De christen-democratie die sinds
het sleuteljaar 1989 in een nieuwe historische fase is terechtgekomen moet op zoek gaan naar een antwoord op de uitdagingen en

c

problemen van de moderne cultuur. Dit artikel is een bewerking
van de discussienotitie die ten grondslag lag aan het symposium
over 'De christen-democratie als beweging van de toekomst'.
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e politieke en maat<.chap-

mische <,]agkracht. Voor Europa en voor

peliJke omgeving hi.jgt
ee11 ander aanzien in de

Tcchnologische vernieuwing is nauw

toekorw;t. De vcrandenn-

verhonden met de snel voortschrijdcn-

dee]<,

cultureel

van

aard.

Nederland.

de informatisering van de internationa-

Daarnaa'>l crvarcn menscn ingrijpende

lc samenlcving. Nieuwe communicatie-

ontwikkelingen in de fysieke lccfomgc-

technicken en rnogeliJk- heden hehhen

ving. Vooral tecl111ologischc vernicuw-

van de wereld een dorp gemaakt. Door

i ngen werken door op vclcrlei tcrrci n.

'>atellietverbindingcn. telefoon en fax

Op de economie hijvoorbeeld. lnno-

ont<,taan gcheel nicuwe communicatic-

vatid vcrmogcn, het gcncreren van

pratronen en nieuwe vcrhoudingcn tu'>-

nieuwe kcnnis en het omzetten van die

sen in'>titutie-, en mcn-,en. Nict mindcr

kenni'> in produktcn die commerciecl

helangrijk is de sterk verbeterendc toe-

relevant zijn gaan de concurrcntiekracht

gankelijkheid tot kennis, via CD-I, CD-

van de economic sterk hepalen. De toe-

Rom en andere kcnnisbronncn. Wie die

name in kennis is ccn ontwikkeling die

hronnen wcct te henutten, hcschikt

in de hele wereld aan de gang is, ook in

over een breed <>cala aan rnogeiUkhc-

Ianden en regio\ die tot voor kort al-,

dcn. Kennis wordt cen helang- rijkc

ontwikkelingsland wcrden gezien Om

politieke machtsfactor

hi) te hliJven zijn inve<,teringen in technologischc vernicuwing noodzakelijk.

In de negcntiende en twintigstc eeuw

Het gcldt voor ondernerningen en voor

gaven politieke en militaire krachtsvcr-

overheden. Ook aan hct onderwijs wor-

houdingen tusscn staten de doorslag in

den zware eisen ge'>leld. Wanneer der-

de internationalc betrekkingen (en ook

gelijke in<>panningcn uithlijven, here-

nu komt dat voor, cen verwijzing naar

kent dat op termqn verlie<, van ccono-

de hurgeroorlog in Bmnie-Herzcgo-

wina i'> wat dit betreft voldocndc) Na

haar, maar ook hier i' 5prake van open-

de Twccdc Wcrcldoorlog kwamen daar

heid naar de werelcl. Openheid i'> niet

economische

aileen een zaak van technologic, van

vcrhoudingen

bij.

Zo

heer<,te gedurendc mccrdcrc decennia

opvattingen of van economische con-

het bccld van een F.erste, Tweedc en

currentie. maar ook van nH'n<,en. De
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Derde Wereld. Dat bceld i'> inmiddels

grotc 5tromcn politieke vluchtclingcn

z

danig vcrandcrd. Delen van de Eerstc

zijn een ramp van de ecrste ordc. Voor

Wcreld verkommeren, terwijl sommige

de betrokkenen zclf en- zcker waar on-

Ianden van de Derdc Wereld een aan-

recht de oorzaak i-,- voor de intcrnatio-
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zicnlijke economische groei kennen.

nale gcmecnschap

'Overzichtelijkhcid' hceft plaats ge-

daarnaa<,t mogelijkheden voor migratic

maakt voor 'Pownsbtft' en mondialc con-

om economi-,che motieven. Er ontstaan

economischc

migratie'>tromen van prohlccmhaarden

hlokken. Fen van de helangrijbte, zo

van welke aard ook in de wereld naar

niet de

de len waar men-,en een verbetering van

currentie

if)

Openhcid schept

van

grote

helangrijkste factor daarbij

vormt het hebbcn van kennis. Kennis

hun lot hopcn te vinden.

van wetenschap en technologic, van

Dcze radicalc vcrandering van nmge-

concurrcnticfactoren, van politieke en

vingsfactoren is een proccs van nicuwe

maat5chappelijke factoren in andere

kansen maar ook van nicuwe bedreigin-

Ianden en regio's. van con<,umenten-

gen. Kennis, technologie en communi-

voorkeuren en van priJsstcllingcn. Wie

catie kunncn menscn, organisaties en

geen of onvoldocnde kenni<, bezit, ge-

rcgio's ten goede kon1cn, n1aar zij \Vor-

raakt op het tweede plan.

den evengoed - en intcnsiever

Kennis draagt bij aan internationalise-

bruikt voor criminele doeleinden. Tech-

ge-

ring van het maat5chappelijk Ieven,

nologic kan ook gebruikt worden voor

opcnhcid en groeiende onderlingc af-

de ontwikkeling van verhjnde wapcn-

hankelijkheid van staten en samenlevin-

systcmen of nauwelijh te detectcren

gen. Croeiende internationalc econo-

werktuigen voor terrorisme. Openheicl

mische concurrentie stelt nieuwc ci5cn

kan leiden tot multiculturelc verriJking,

aan het hcvorderen van werkgelegen-

maar ook tot onoploshare intcgratic-

heid. Onderlinge afhankelijkheid staat

problcmcn. Zondcr de 'beschutting' van

ook

toe.

grenzen waait het harder. Dat hoeft

Openheid in de internationale hetrek-

geen prohlccm te ziJn, mit'> de verwor-

ondcrlingc

be'invloeding

kingen heeft een niet te verwaarlozen

teling in de samcnleving sterk gcnocg

bijdragc gelcvcrd aan de golf van de-

is. Bomen die niet stcvig geworteld

mocratisering van de jaren tachtig en

zijn, worden omgelegd door een stevi-

negcntig in de wereld. Staten zip1 geen

ge wind. In rcactie op hct guurder ge-

gesloten eenheden mccr - zo ziJ dat

worden klimaat kan politiek nationa-

cJOit geweest zijn

noch economisch.

noch <,ociaal. noch cultureel. Dat gcldt

lismc nicuwe aantrekkingskracht kriJgen.

ook voor de Europc'>c llnic. De verstrcngcling van samenlevingcn hinncn

Veranderende cultuur

de llnie is zo hccht dat oorlog als mid-

Tcmidden van aile turhulente omwente-

del om conflicten te beslechten on-

lingen kan houvast in de vorm van nor-

denkbaar is gewordcn

maticvc orientatie dan ook nict worden

Europa is al'> culturele eenheid herken-

gemist. Omgevingslactoren, zoals hier-

hoven he-.chreven, gaan ten dierste te-

len van zeltontrlooiing en materialis-

rug tot opvattingcn van n1cnscn over

tisch gcnot. Het verstaan van de zin

hun verantwoordelijkhcid en over de

van het Ieven wordt op zeer uiteenlo-

ontwikkeling van de samenleving Zij

pende manieren ingevuld. Problema-

gaan tcrug up de vraag hoc tc rcagercn

tisch is niet zozeer de veclvormige

op ohjectieve veranderingen als het

invulling van leven-.be-.chouwelijke vra-

wcgvallen van grenzcn en de constante

gen, als wei het risico dat dergelijke

inlormatiestroom door de media die ge-

groepen en bewegingcn geen opdracht

bruik maken van de 'elcLironic hi_qllll'ily'

voor zichzelf zien in de inzet voor

Veranderende omgevingslactoren ko-

men<, en wcreld.
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men voort uit menselijk handelen en

In de derde plaats worden <,ecularisatie

z

menseliJk geweten.

en pluralisme in de beleving van zin ge-
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Drie ontwikkelingen zijn van essentieel

voed door de individualisering Mensen

-1

helang voor de wereld van de toe-

zijn mondiger geworden, hebben eigcn

komst.

orvattingen, maken zeit hun keuzes en

In de eerste plaats maakt de Wcsterse

zijn wars van bevoogding door maat-

wereld ecn proces van <,ecularisatic

schappelijke

mee. BrJ velen is de band met levensbe-

sering als benadrukking van de verant-

imtitutie'>

lndividuali-

<.chouwing losser geworden of zells

woordelijke rersoon moet worden toe-

doorgesneden. Ook verruilen mensen

gcjuicht. l\1aar men-.en moeten wei

de cne levensheschouwing voor een an-

bood.,chap aan elkaar houden. De auto-

dere. Kerkgang is in vcel Westerse ian-

nomic van de menselijke rede heelt

den ongchruikelijk geworden, terwijl in

langzamerhand haar hoogtepunt be-

andere delen van de wereld christelijke

reikt. Deze individualisering <,peelt een

en andere religics in opkorw,t zijn. Het

rol bij - positief geduid

hestaan van christelijke organisatie'>

van vastgerocstc leef- en denkpatronen,

doorbreking

staat ter discussie. Kennis van llijbelse

maar is tevens gerelateerd aan het uit-

verhalen en symbolen (velen in Europa

cenvallen van maatschaprelijke verban-

kcnnen niet meer de betekenis van

den, vereenzaming van mcnsen ook als

christelijke lcestdagcn) is nict vanzelf-

gevolg van werkloosheid, lossere bin-

sprekend aanwczig. Vooral echter ont-

dingen aan institutie'> lndividualiscring

breekt hct mecr en mecr aan een

betekent in het Iicht van de grotere

integrerend levensbeschouwelijk per-

keuzemogelijkheden dat mensen ge-

spectiel, aan een samenhangende visie

neigd zijn te kiezen voor andere opvat-

or men<, en maatschaprii. De seculari-

tingen, voor andere instituties of voor

satic heeft voor een dee I het hart uit de

lossere relatie-..

~an1t'nkving vvcggcnomcn.

Seculari'>atie, pluralismc in zinbeleving

In de tweede plaats is er- nauw vcrbonden met de seculari'>atie

en individualisering werpen mensen te-

een toene-

rug op het eigen lot, maar leiden ook

mend plurali'>me in de vraag naar zin.

tot het beset dat mensen hehodtc heb-

Wcrcldkerken ver<,plinteren tot groe-

ben aan geborgenheid, aan idecle per-

pen,

spectieven, aan oricntatiepunten die

kleine geloofsgemccnschappen,

autonomc instituties. Christelijke gods-

houvast hieden. Dat laatste kan op een

diensten concurrercn met Oosterse reli-

breed terrein worden waargenomen. De

Ncu'

Aqc,

fundamentalistische

individualisering als concept van maat-

groeren, maar ook met het vooropstel-

schappelijke ordening heeft een aan-

gies,
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Het fonnn tljdms de discussie op zatcrdaqochtwd Vl1u. Do1111er, Hirsch Bill/in,
Von Gmnip, Vm1 Rooy e11 A11dricssC11
Cfoto i\1ieke Scblmflllf1)
zienlijk dec! van haar aantrekkclijkhcid

het rnaatschappclijk initiatrd- particu-

vcrloren. Het i'> opvallcnd dat gemeen-

licre organisatie'> en instanties, ciPd sour-

<;chapszin en gemecnschapsdenken de

ly - volop in de bclangstclling '>taan.

laahtc tijd sterk in opmars zijn. Er zijn
nicuwe socialc bcwcgingen opgekomcn
van mensen die wei willen omzicn naar

Kritiek op tendenzen in de
moderne cultuur

de ander. Ornwille van zorg voor de

De twintigstc ceuw rnag worden alge-

menseli)kc waardigheid in bi)voorbeeld

<;]otcn met een pmiticve balans. Na het

Ornwillc

fasci'>rne rs ook hct communismc ovcr-

van zorg voor het behoud van de

rnensenrechtcnbcwegingen.

wonncn. De totale controlc van het

-;chepping in bijvoorbeeld milieu-orga-

Sowjet-sy<;tccm "' opziJ gezet. De vcr-

nisaties. De toegcnorncn internationalc

starde verhoudingen die daar hct gc-

openheid blijkt gepaard te gaan rnet

volg van waren, zi)n opcngcbroken.

cen groeiendc betrokkenheid bij wat cr

Vraag<;tukkcn, die te lang in de vricskist

in de wercld gcbcun

zijn bcwaard, komen nu in aile hevig-

Na een periodc waarin waardenvrijheid

heid naar hoven. De toekomst i-; open.

voorop stond i'> thans weer ruirnte voor·

Daarmee is '>ind'> hct sleutel)aar I CJH'J

rnoreel beset en rnoreel beraad, ook

de christcn-demouatie in ccr1 nieuwe

waar de politick en de overheid aan de

histori'>chc tasc gckomen. De christen-

orde zijn Hct is opvallend dat na hct

democratic wil op zoek gaan naar een

staatscollcctivisme van de jarcn zeven-

nieuwe rol met ccn nieuwc opdracht.

tig en het rnarktgcrichte individualisrne

De chrrstcn-democratie wrl, aan het be-

van de jaren tachtig thans de herstelde

gin van het derdc millennium, ecn ant-

verantwoordelijkheid, de pmitic van

woord ontwikkelcn op de modernc

cultuur, op de uitdagingen en proble-

iet<, dar zo prive is dat het niemand iets

men die daarin worden opgcroepcn.

aangaat. Hij heeft zijn persoonlijke ver-
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Een beweging met toekomq zal de ge-

antwoordelijkheid niet willen dragen,

boden kansen aangrijpen Tegelijk kan

als was het een 'subjectievc illusie' - en

n

ZIJ er niet omhcen goede nota tc nemen

schiep in plaats daarvan een nieuwe il-

van lundamentelc kritiek die op de hui-

lusie die van aile illusie'> de gevaarlijkste

c

dige cultuur wordt uitgeocfend. Zo

is de fictie van een ohjectivitcit die vrij

wordt gecon<;tateerd dat de afkeer van

is van allcs wat concreet menselijk is,

totalitaire cxperimenten hecft gelcid lot

de constructie van een rationele opvat-

een voorkeur voor het tegenovergestel-

ti ng van de kosmos, het abstracte sche-

dc, namclijk ccn markteconomic die

ma van een vennoedelijke 'historische

z

geen weg mecr wcet met het <,ociale.

noodzakelijkheid'

c

Een samenlcving, waaruit ecn gedrags-

De mogelijkheden van de technologi-

cultuur, die gecnt is op hct omzicn naar

sche ontwikkeling worden nict geleid
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de ander, is weggcdrongen Zonder dat

door bewuste keuzen, die zijn ingege-

cr een andere cultuur van waarden voor

ven door morele waarden. Maar zij ver-

in de plaats is gekomen, waarhij nor-

tonen een eigen dynamiek. Mensen

men worden gerespecteerd om dcze

zijn geneigd zich die ontwikkelingen te

waardcn in de praktiJk te hrengen. Het

Iaten aanleunen, zolang het hun ten

is niet verwonderlqk dat er zovecl ge-

voordcle strekt.

'>proken wordt over zingeving en vcr-

Kenneth Calbraith wees op het arrnza-

lie-; aan oricntatie.
De voorrnalige
heid.,adviseur
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De cconoorn _lohn

lige van de 'clllturc of co!1lcnlAmerikaanse veilig-

Zhigniew

Brzezinski

11tc11t'

Een

cultuur

van

zelfgenoegzaarnheid, waarin

drukt het al., volgt uit "In lmcf, tl1is ccnlll-

de geslaagden en de rijken

ry ihl\ swt lll<lnkind 11lOPc from cxf1crimcl1tatiol1

zich alscherrnen; hun eigen -

IPiiiJ cocrciuc utof1ia, from a flassiol1<ilc cmln<Jcc

rnaar dan ook aileen die

of <i/Jsolulisl 111Cldmylhs lo c<Irclcss toyi1u} rl'ilh

boontjes doppen en van de

rclatir>islic di}lioslicism " 1

rcgcring hcschern1ing vragcn

Vaclav Havel voegdc daar als vroegere

tegen allerlci vorrncn van cri-

Tsjechi<.che

m

volgende

rninaliteit en ongericf Aldus

waarschuwing aan hct Westen aan toe:

dissident

de

zou, in de visie van vee! kriti-

Hct totalitaire sy<.tcem is in uitcrste in-

ci, in her openbare Ieven 'zin'

De toekomst is
open. Daarmee is
sinds het sleuteljaar
1989 de christen-

democratie in een
nieuwe historische
fase gekomen.

'>tantie cen holle spiegel van de gehele

niet rneer zijn dan doelma-

nwdcrnc civili.,atic en een harde- mis-

tigheid. nut, de bcvrediging van mate-

schien wei laatste - oproep tot ecn alge-

rick behocftcn. Zellverwerkelijking en

mene herziening van haar zelfbeeld In

zellontplooiing zouden in een dergelij-

zijn eS'>ay 'Politick en geweten' maaktc

ke cultuur de voornaamstc dri)fvercn

hij de volgende analyse: "De men<,

worden. Zin zou niet meer ecn oproep

hecft de absolute horizon van datgene

van buitenaf zi)ll, die mensen in hewe-

waartoe hij zich verhoudt afgeschaft.

ging brengt.

hi) hecft zijn pcrsoonliJke 'pre-oh)ectic-

Is er wei rcden tot de zelfgenoegzaam-

vc' crvaring van de wereld ontkend, ter-

heid, zoals Galbraith haar lwschreven

wijl hij zijn per<,oonlijke geweten en

hceltc In zijn analyse van genoemde

hewustzi)ll ergcm naar de badkamer

ontwikkeling 'telt de econoom en

van zijn woning verbanncn hecft al.,

voorn1alig

minister-president

van
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Belgie Mark Eyskens de vraag hoe de

aan dominante culturele veranderingen

mens de grote veranderingen van de

en meer in het bijzonder de ontkerke-

tijd zal doorstaan. De moderne maat-

lijking Dan zou de partij de christelijke

schappij herbergt aile risico's in zich

grondslag Iaten varen en proberen op-

van vervrecmding. Vervreemding van

nieuw kiezers te werven in hct politicke

de mens ten opzichte van de maat-

midden. t\lct als grote risico de politic-

schappij en haar functioneren. Ver-

ke overhodigheid Het C:DA zou ook

vreemding van de mem ten opzichte

kunnen kiezen voor het aflcggen van

van zijn of haar eigen bestemming. Hij

een christelijk getuigenis, vanuit de rol

vat dit sluipende proces samen met de

van hinderlijk moralist. Dat is de gc'f<;o-

term

'vermcnning' '

Onvermijdelijk

moet dat cffecten hebben. Is de mens

leerde positic waar klcin-rcchts voor
kiest.

hereid om verantwoordelijkheid te ne-

Zwichten voor een van hcide vcrlcidin-

menc 1-. er ontvankelijkheid voor het

gen hoeft niet, wanneer de christen-de-

appel dat op de mens wordt uitgeoe-

mocratie zich met vernieuwde kracht

tcnd:

bcwust

i'vloet dat geen consequentie-. hebben

Wanneer zij met nieuwe energie in-

is

van

haar

eigcn

mi'>Sie.

op de vi<,ie op de samenlcving van vriJe

haakt op haar inspiratiebron en haar ci-

en verantwoordelijke mensen, zoals de

gen karakter, waar zij vanouds haar

chri-.ten-democratie

voor-.taat'

vitaliteit aan ontlcent. Wanneer zij

i\loct de christen-democratic kritisch

die

"haar eigen identiteit sterker laat door-

contrapunt worden tegenover een cul-

klinkcn in helcid en opstelling van haar

tuur waarin zeltgenoegzaamheid domi-

politici en hestuurder<, in aile gelcdin-

nant isc Zo hecft Ernst Hirsch Ballin

gen", zoals de re-,olutie van de C:DA-

het verwoord tijdens het -.ympmium

Partijraad van 19 november 1994 het

'Zingeving

aangaf En dat vanuit een houding van

van

het

en

verantwoordelijkheid'

Wetemchappelijk

lnstituut

openheid en dialoog en van vertrouwen

voor het CDA. De term 'contrapunt' is

in de toekomst.

ontleend aan de muziek. Het is een an-

Er is aile reden de diepste drijlvercn en

dere noot dan de hootdtoon, maar waar

de eigen missie van de oprichters van

beide klinken ont-.taat harmonie. De

de christen-democratische politiekc hc-

christen-democratie zou dan het kriti-

weging in Nederland in de negcntiende

-.che tegengeluid Iaten horen-"

eeuw te memorere11. Zij stondcn voor
een uitdaging in de toenmalige cultuur

Het antwoord van de christendemocratie

dte !llet minder zwaar was dan de hui-

De veranderingen in de omgevingsfac-

sche kritiek op de maatschappij'. H.

toren en in de cultuur hchben onver-

Schaepman were! door de histoncus

digc A. Kuyper lcverde 'architectoni-

mijdelijke gevolgen voor de plaats en

Rogier al-, 'vrqbuiter-voortrekkcr van

taak van de christen-democratie als po-

een zich omhoogwor-,telcnd volksdeel'

litieke beweging De chri-.ten-democra-

gekenschet'>t.' AT

tie

man benadrukte het recht<,<;tateli)ke as-

wordt

teruggeworpen

op

haar

de Savorni11 Loh-

be<,taansreden. Lr ziJn twee verleidin-

pect van dczc strcvingen. Zij kozen

gen bij het zoeken van een nieuwe rol

niet voor cen houding van atkcer van

voor de christen-democratie Het CDA

de wereld, maar waren hereid er midde-

kan zijn verlies nemen, zich aanpassen

n in te staan. Onbehagen over een -.a-

menleving en een <;taat die doordrenkt

de ervaringen en de lotgevallcn van

was met vrijzinnige waardcn zettc hen

mensen

tot

onderwcrp

te

c:

ncmen.

aan tot de organisatic en mohilisatie

Wellicht heeft de christen-democratic

van hun mcnsen. Zij eisten een rublie-

zich in de beleidsrraktijk van de afgc-

ke rol voor het Coede Nieuws van de

lopcn jaren tcveel gericht op hct op-

llijhcl terug. Zij lieten zich niet dwin-

bouwen van systemen, waardoor de

gen in een rol van marginalen. En zij

mensen -om wie het uiteindelijk gaat-

c
Vl

hielden evengoed alstand tot het 'beer-

aan het zicht zijn onttrokken. Zij heeft

send' liberalisme. zoals dat gehruikelijk

haar talent om in contact tc staan met

was in de hogere kringen. i\laar zij ac-

mensen verborgen.

u·rteerden het kader van de rarlcmen-

Fen politicke hcweging die vanuit de

z

taire democratic en zij zetten zich in

cigen drijfveren hernieuwd contact met

0

om via de instellingcn die deze hun

mensen aangaat, staat middenin in de

hood hun rrogramrna van cmanciratic

samenleving. Zij kiest nict voor het iso-

m

van de kleine luydcn en hun achterge-

lement. noch past zij zich aan aan

stelde geloolsgenotcn aan te vatten.

heersende trends. Maar zij grijpt posi-

Daarbij kozen de voormanncn voor

tievc kamen aan die daar geboden wor-

hun mensen en hun gemccnscharrelij-

den: de vraag naar zin, de hcrnieuwdc

ke idealen. Zo drocgen zij bij tot een

belangstelling

rlurilorme sarnenleving waarin ook de

initiatid, de ongekende mogelijkhcden

voor

maatschappelijk

christelijke maat, toon en cultuur her-

van kcnnis en techniek, de democrati-

kenhaar konden zijn

sering, de culturelc ver-,cheidenheid, de

In de cultuur van vandaag, rnet al haar

toegenomen mondigheid van mensen.

kansen

De christen-democratic heeft hct in

en

bedreigingen,

hcclt

her

Cocdc Nieuws volor betekenis. In de

zich om zich sterker dan voorhecn te

Bijbcl gaat hct orn de mens in zijn rela-

verplaatsen in de concrete leefsituatie

tie tot ZiJn Schepper, om rnensen en

van mensen, in hun werk, hun gezin,

nict om systcmcn. Zoals hierboven is

hun buurt, hun vrijetijdsbestcding Zij

gcconstatcerd, is het aanbod aan alter-

moct in staat worden gcacht aansluiting

natieve verklarendc verha-

te vindcn hij de manier

len tegenwoordig groot.

waarop mensen acticf zijn

Er is orenheid voor hct
Cocde Nieuw-, als ecn mogelijk antwoord voor iedcr.

Een

mogelijkheid

voor wtc zich oricnteert
op gcloof, hoop en lieldc
De vijandighcid van ecn

De christendemocratie heeft
haar talent om in
contact te staan met
mensen verborgen.

aantal Jaren geleden ten

in modcrne <,ociale bewegingen

e11

daaraan

zin

ontlenen.
Dat zou een moderne uitlcg kunncn zijn van het
begrip

'volkspartij'

Ecn

partij die wect heeft van
wat mcnscn hcwccgt in

opzichte van het Cocde Nicuws is

hun verschillende maatschappelijke po-

gocddcels voorhiJ. Cod i'> nict meer het

sities en die hen vandaaruit verenigt up

vanzellsprckende antwoord, maar een

basis van een eigcn en herkcnbaar alter-

mogclijkheid Aan de christen-demo-

naticl Zein partij zoekt nict de politie-

cratic de taak om die mogelijkheid voor

ke zuivcrheid in afzijdigheid Ook valt

de roliticke zaak aan de ordc te stellcn.

zij niet voor de verlciding zich aan de

Aan de chnstcn-democratic de taak om

modernc cultuur aan te pas<,en door

-l

m

haar wezenskenmerk, de inspiratie door

CDA de politieke exponent van de

het Cocde Nieuws, tc Iaten varen.

christen-democratische

Maar zij gaat de dialoog aan met men-

NederlandJ Wat houdt het versterkte

sen en de cultuur waarin zij vcrkcrcn.

f-

beweging

in

bewustzijn van de eigen missie concreel in) En hoe kan hct CDA daanncc

0

Vragen voor het symposium

opnieuw bezieling uitstralen? Wat ziJn

z

In hct voorafgaande zijn de thema's ge-

de conscqucntics voor de hclcving van

formuleerd die op het symposium over

grondslag en uitgangspuntcn van de

u

de christcn-dcmocratie als beweging

partij? Hoe moet het CDA zich in de

van de toekomst centraal zouden staan.

huidigc politickc vcrhoudingen opstel-

In hct kort gingcn inleiders en deelne-

len)

mers - icder met zijn of haar eigen ac-

De christen-democratie is in een nieu-

ccnten en invalshoeken - in het debat

we historischc fasc gckomcn. De ant-

in op de volgendc vragcn,

woorden die zij nu formuleert op de

I. Welke zijn de wczcnlijkc vcrandcrin-

vragen van deze tijd bepalen de moge-

gen in cultuur en maatschappelijke om-

lijkheid voor de christen-democratic

geving? Hoe ziet de wereld van de

on1 ccn bc\vcging tc zijn van de toe-

tockomst er uiP Wat zijn de mogelijk-

komst.

heden van tcchnick en inforrnatiscring;
daaruit tc gcbruiken? Kunncn wij de ne-
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Wat
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No ten
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