In deze tijd is het verband tussen levensbeschouwing en maatschappelijke opstelling zeker niet vanzelfsprekend. Heeft de christen-democratie als beweging, die zich baseert op christelijk-sociale
waarden, dan nag toekomst? Oat hangt af van de manier waarop
het CDA zijn uitgangspunten, gerechtigheid, solidariteit, gesprei)>

de verantwoordelijkheid en rentmeesterschap vorm weet te geven.
Aanbevelingen voor eigentijdse christelijk-sociale politiek zijn:
1"',

identiteit, verantwoordelijkheid, eendracht en duidelijkheid.
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WililrJan het maal'>chappelijk hJndelcn

'>che trJditic. Len bcziclcnd verhJnd,

van c.hriqencn te hcrkennen zou moe-
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plurali'>me in Zlllhelcvlllg en individu-

crJtcn klinkt zo'n plc1dooi voor een he-

zielend verband vertrouwd in de oren.

kristalliseren zich daar wcliswaar niet

Maar in onze tijd van ont-ideologisc-

uit, maar worden wei met elkaar gccon-

ring en modernisering is het verband

fronteerd In die confrontatie wordt het

f-

tussen levensbeschouwing en maat-

bezielend verband zichtbaar
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schappelijke opstelling allerminst van-

staan we als samenleving voor en waar-
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om7 Niet Ianger vloeit dat beziclend

Zo zei Louise Croenman, Tweede-

vcrband vanzelfsprekend voort uit het

Kamerlid voor 066 op 20 oktober

christelijk geloof Er heeft cen pluralise-

1994 in Trouw, "Lcvcmbeschouwelijke

ring van zingeving plaatsgcvonden.

vorming en discussie zijn belangrijk,

Daar is op zich niets op tegcn, icdcr

maar het primaat van de politiek en de

mens hectt natuurlijk het recht om te

ovcrhcid is gegrondvest op een vee!

geloven in wat hem waarheid en wijs-

brederc mcningsvorming."' Een andere

heid lijkt Maar als pluralisering van

D66-er, minister van Justitie Sorgdrager

zingeving leidt tot pluralisering van

betoogde dat normen en waarden nict

waarden, komt het bezielend vcrband

bcrustcn op levensbeschouwing, maar

onder druk tc staan.

zich uitkristalliseren in het publiek de-

Hoc gcvaarlijk dat is, -,chetst Van

bat. De angst dat het cxpliciet maken

Deursen in zijn Huizinga-lczing, "Fen

van levensbeschouwelijke argumenten

cultuur van schuivende normcn gccft

ontaardt in zedenmeesterige betweterij

zichzclf aan ontreddering prijs. Is een

zit er blijkbaar gocd in. Crocnman

norm niet absoluut, dan hcstaat ze nict.

hecft ronduit ongelijk. In politieke dis-

Dan geeft de regel die wij zclf bcden-

cussie en besluitvorming spelen altijd

kcn de hoogste maat aan." 1 De waan

achterliggcnde waarden. Normen, de

van de dag gccft al tc gemakkelijk
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regels die je kunt naleven, zijn geba-

ruimtc aan o11e-issue-afwegingen en deel-
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seerd op waarden, de regels waar je

bclangen. Die luxe kunnen we ons niet

naar kunt leven2 De keuze voor juist

veroorloven. Daarvoor zijn de problc-

die waardcn en de prioriteit die aan de

men waarmcc we worden geconfron-
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waarden onderling wordt gegeven, is

tccrd te groat. De milieu-problematiek,

gebaseerd op de levensbeschouwing.

de grote werkloosheid, de ombuiging

Lcvcnsbeschouwing moet hier sec wor-

van hct socialc zekerheidsstelsel, de

den opgevat als iemands bcoordeling

aanpak van de criminaliteit en, niet in

en opvatting van het bcstaan. Hct is

de laatste plaats, de grote kloof tussen

een visie, letterlijk een kijk op de din-

rijk en arm en de groeiende migranten-

gen Dat kan het christclijkc perspectief

stromen vergen een gestructurecrdc

zijn, maar evengoed kunnen mens- en

aanpak vanuit een

maatschappij-opvatting door ccn ande-

breed gedragen visie.

samenhangende,
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stelling
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haald. lntegendccl, in bet Iicht van ccn
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helder debar en herkenbarc politiek is

Up zichzclfsraand cigenhclang is een

her zaak dat impiratie explicict wordt
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fragmcntaticbom, het gcmccnschappe-

gcmaakt.
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li)k waardcnratroon wordt vcrsplinterd
in dcclhclangen En JUi<;t dat gemccn-

Christelijk-sociale waarden

schappcliJk karakter is voorwaarde voor

Dat maakt een politicke beweging die

hct in <;tand houdcn van ccn rechtvaar-

zich op levemhc-;chouwing ba-;ccrt ook

digc "it~nlcnleving.

voor de tockomst noodzakelijk Hcdt

Bicdt de democratic dan nict voldoende

de christen-democratic dus toekomst7

beschcrming' Nee. helaa-; nict. Ook

Dat hangt at van de wqze waarop we

dcn1ocratic i"i opgchangcn aan ccn ho-

de christelijk-socialc waarden, gercch-

gcr begimcl dan zij zeit bn voortbrcngcn. 1 llij mccrderhcid van stem men

hcid en rentmccstcrschap, vorm wctcn

tighcid. solidariteit, vcrantwoordelijk-

kunnen hcslissingcn worden gcnomen,

tc gcvcn.

die kcurig gclcgitin1ccrd,

u1terst

Wat betreft de christclijk-socialc waar-

onrcchtvaardig zip1 - dat hccft de ge-

dcn wil ik om te bcginncn twee mogc-

schicdcnis wei gclcerd. De democratic

lijke miwattingen uit de wcg ruimen.

111t1ar

is in wczc11 nict meer dan ccn wcrkwij-

Allcrccrst wordt met de term christc-

zc die vorm geeft aan ccn achterlig-

lijk-sociaal nict bcdoeld dat die waar-

gend

wcrd

den -,pecifick chri5telijk zijn Hct zijn

onlangs in heldcrc hcwoordingcn uit-

algemeen-mcnselijke waardcn, die in

cengezct door Henk Vroom, 'De nood-

ccn christelijk pcrspcctid kunnen wor-

zakeliJkc ombuigingen vcrc~Sen bezin-

den geplaat-;t. Zo hebben de gcnocmde

waardenpatroon.
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waarden in de christelijk-sociale traditie
UJ

u
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een

hijzonderc

dom niet worden ondcrschat. Christen-

Solidariteit verwij<;t bijvoorbeeld naar

dom en de Wester<,e cultuur zijn samen

het Rijk van Cod, zorg voor het milieu

groot gcworden en hehhen elkaar over

naar Gods schepping De waardcn zijn

en weer bc'invloed. De zichthaarheid

hinnen een christelijk pcrspectiel tot

daarvan in ons recht<,<,ystecm, in sociale

een geheel geintegreerd- aangcduid a is

codes en in de publieke moraal is voor-

het christelijk-sociaal

denkent' Ten

lweede moet men nict de fout begaan
UJ
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de culturele hetckenis van het christen-

bctckcnis gekregen.

lopig nog niet vervaagd
Over pluralisme in zingeving heh ik hier

om christelijk-sociaal getintc politiek te

hoven al iets gezegd Voor aile duidelijk-

verengen tot de christen-democratic. In

heid pluralismc kan gepaard gaan met

bijna aile politieke stromingen zijn

pluralisering van waarden

mcnsen te vinden die zich verbonden

hoeft niet. Memcn komen vanuit ver-

voelen met het christelijk-sociaal ge-

schillcndc inspiratie tot dezelfde conclu-

dachtcngoed en die van daaruit werken

s!cs. Uit humani'>tische hock komen

maar hct

- de Woodhrookers in de PvdA biJ-

pleidooien voor het in stand houdcn van

voorbeeld en De Linker Wang in

maatschappclijkc verantwoordel ijkhcid

Groen links.

en ook de Koran roept op tot gerechtig-

Ontkerkelijking,
individualisering en pluralisme
in zingeving

Er is dus niet direct reden tot wan hoop.
christelijk-socialc bcwcging en waar

Op grond van de cijlers li)kt het draag-

het ons hetrdt, hct CDA, zich er gecn

heid en de zorg voor de naastc.
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tvlaar dat betekent nog niet dat de

vlak van chri'>teliJk-sociale politiek hc-

rckcnschap van hoeft te geven dater in

hoorlijk onder druk te staan. Volgem

de randvoorwaarden waarhinncn chris-

het rapport 'Secubrisatie in Nederland,

telijk-socialc politiek vorm moet krij-

1966- I 991' van het Sociaal en Cultu-

gen, hct ccn en ander is vcranderd.

recl Planbureau is 54 procent van de

OntkerkeliJking mag dan niet direct

Nederlanders onkcrkelijk Dat percen-

het failliet van het chri'>telijk-sociale

tage zal rond het jaar 2020 opgelopcn

denken hetckenen, wei is de hand met

zijn tot 75 procent. Ontkerkelijking,

de kerk doorgcsncden

individualisering en pluralisme in zin-

waarden los van hun vocdingsbron.

Dat zct de

geving zijn in dit blad veel besprokcn

Het is logisch dat dat up termijn ten-

ver<,chijmelcn. Toch houden dcze ont-

minste accentverschuivingen tot gevolg

wikkelingen nog niet in dat het christe-

zal hehbcn. Ook i'> het waarschijnlijk

lijk-sociaal gcdachtengoed als geac-

dat de ontkerkclijking consequcnties

cepteerde basis voor de christen-demo-

heeft voor de aanspreekhaarheid van

cratische

Ontkcr-

memen op hun maatschappelijke ver-

kelijking is allcrccrsl cen indicatie dat

antwoordelijkheid Dat zal in ecn ander

politick

wegvalt

de behoelte aan ge1nstitutionaliseerd

kadcr moeten, en op ecn andere wijze,

geloof afneemt. Dat is geheel in lijn

die beter aansluit biJ de gc'individuali-

met het individuali'>eringsproccs indi-

seerde mens van de Jaren negentig.

viduclc kcuzen worden aantrckkelijker

Voor die men<, i'> de ti)d van de vanzell-

gevonden dan je vastleggen op een le-

sprckendheid voorhij, die mens moet

vensbeschouwing die op dogmatischc

worden overtuigd van het waarom.

wijze gcdrag voorschrijft c Verder moet

Daarom kan de aloude waardenovcr-

dracht, in de zin van het overdragen

lijkheid. Overheid, maatschappelijkc
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van zekerhedcn, beter plaats maken

organisaties en afzondcrlijkc mcnscn

m

voor waardencommunicatie. Waarden-

hebben allen een eigcn wcrktcrrcin.

communicatie wil zeggen het uitwissc-

Hct gaat ons hicr om de vcrantwoorde-

len van eigen ervaringen, kennis, over-

lijkhcid van de politick<: partij CDA.

tuigi ngcn en vragen tu:-,sen ouderen en

Dat is betrouwbaar besluur- gccn nicu-

jongeren

Dat vraagt om duidelijke

we taak, al is hct goed dat hct C:DA het

standpuntcn en ccn ovcrecnstemming

via artikel 23 van het Program van Uit-

tusscn uitsprakcn en gcdrag. Wat bctreft

gangspunten nog eem expliciet heeft

de pluraliscring van zingcving: om tot

onderschreven. Maar daarnaasl wordt

een 'bczielend verband' te komen is hct

gegcvcn de maatschappclijkc ontwik-

noudzakclijk om uit de bclangrijkstc lc-

kclingcn de appcl-functie van de poli-

vcnsbcschouwingcn ccr1 gcmccnschap-

tick steeds bclangrijker

pclijk waardenpatruun te de<.tilleren, dat

mnct crop wijzcn dat individualiscring

als basis kan dicncn voor het samenle-

en pluriformiteit van zingeving best sa-

ven. Dat kan in hct publick debat.

mcngaan met hct nakomcn van verant-

Christen-democratie als
beweging voor de toekomst

spelen: ze moet nict bcleren, maar

Fn nu conc.rect: de christen-democratic

ovcrtuigcn.

als bewcging voor de tockom'>t. In va-

cummunicatie van waarden. Concrecl-

hct

motto van

de

n

Het CDA

woordclijkhcid, ook bij burgers Niet

riatic op

n

dat de partij zedenmeester moel gaan
Cccn

ovcrdracht,

z

maar

Vrije

heid en operationaliteit zijn daarbij

Univcr<.itcrt vrer aanbcvclingen voor

heel bclangrijk - wat het CDA naar vo-

ccn cigenti)dsc christcli)k-socialc poli-

ren brcngt moet men sen aanknopi ngs-

m

tick

puntcn hicdcn voor de kcuzen waar ze

:n

1 Dezc tijd vraagt om idcntitcit. De sa-

vnor staan. Naast hct motiveren van

menlcving kan niet zunder een integrc-

menscn, is hct ook bclangrijk dat zc

n

rcnd

C:hristclijk-<,ocialc

hun verantwoordelijkheid daadwerke-

waardcn hlijvcn daarvour cen gocd uit-

lijk kunncn ncmcn. Hct C:DA moet

zinsvc:rband.

gang'>punt. Omdat cr mcnscn zijn die
uit ovcrtuiging kiczcn voor dat waar-

denpatroon, maar ook omdat die waarden

zijn

ge"incorporccrd

in

onze

cultuur. ldentiteit i<. voor politieke partijcn helangrijker dan ooit. In de ingewikkcldc samcnlcvingsstructuur brcngt
de politick kader<. aan; kaders waarbinnen mensen tot hun rccht mocten kunnen komen. Dat vcrgt fundamentclc
kcuzen. Politickc partijen onder<.cheidcn

zich in de uitgangspuntcn op

grond waarvan die kcuzcn plaatsvindcn. ldcntitcit ondcrscheidt. Het CDA
moet in de afwcgingen die het maakt
vonr z'n drijfvcrcn uitkomcn.
2. Dczc ti)d vraagt om verantwoorde-
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als voorhccld al de islam), tlt zich kun-

wttardcn' versto ZIC ook noot 2

nen vinden in concrete standpunten die

glllg-,kracht vJn hct JJngchoJidc utJJL mttJkt

het C:DA innccrnt. Dat biedt perspcc-

d1t vcrschd 111 11llerp1Tl<lt1C cchtc1 gccn vcr-,chd
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ticvcn voor een bredere sarncnwerking.
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4. Dczc tijd vraagt om duidclijkheid

cussicstuk ten behoevc van het interna-
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onderhouden van contacten is daarhiJ

Het C:DA i'> ccn volkspartij In hct dis-
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buitengcwoon functioneel.

Voor de zcg-
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hun verschillende maatschappelijke positics en die hen vandaaruit verenigt op
basis van een eigen en hcrkenbaar alternatief De visie van hct C:DA hedt her
in zich goede antwoorclen te geven op
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de problernen van vandaag, rnih hct

In deze rubriek passen kortere bij-

C:DA de waardcn op tran.,parantc wijzc

dragen waarin kort en krachtig ar-

vorrn weet te gcvcn in zijn politiekc

gumenten gegevcn worden voor

opstelling. Dat hetckcnt con.,equcnt rc-

een bepaalde opvatting. Bijdragen

dcneren en een hclderc besluitvorming

zijn welkom die in niet mccr dan

op grond van een open discussie en in-
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zichtelijkc argurnenten. Wat ccht telt

kwestie neerzetten. De opinie moet

woordcn

een

prikkelcnde

koppclcn aan wat mcmen beweegt. En,

passen in de opzet van C:DV: hct

heel helangrijk, in het eigen gcdrag Ia-

client te gaan over de strategische

ten zien dat leer en Ieven sarncngaan.

vragcn achter de politieke actuali-

Dat rnaakt christcn-democratische poli-

teit. Bijdragen die discussie uitlok-

tick gcloolwaardig. Aan de vruchten

ken verdienen de voorkeur.

herkent men nog altijd de boom.
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