
Rond de verschijningsdatum van dit blad vindt in de aula van de 

Katholieke Universiteit Nijmegen een symposium plaats onder de 

titel 'Confrontatie met de toekomst'. Het is georganiseerd door 

een nieuwe generatie christen-democraten. Dit artikel gaat in op 

de achtergrond en inhoud van een symposium dat kennelijk voor

ziet in een behoefte. Wat zit daar achter? Waar gaat het eigenlijk 

over? En wat kan het betekenen voor de christen-democratie in de 

komende jaren? 

P 
olitickc parti)en zi)ll .opgc

r~cht om maahchappelijkc 

doclcn tc hcrcikcn. ZiJ ont

lcncn hun hc

staan,rccht aan de mate 

ticke hewcging hangt af van haar vcr

nlogcn tc bcwegen. Van haar vern1ogcn 

om ruimte tc hicdcn aan nicuwe per")

nen en ideccn. 

Als het ledcntal van poli

tickc partijen tckcncnd i' 

voor hun vcrmogcn men

sen aan tc spreken. dan 

valt natuurliJk op dat poh

tickc partijen hcschikken 

over ccn steed.., gcringcr 

woJrin zc cT in ...,]agcn 

maat,chappeliJke opvattin

gen en hehocltcn te vena

len in conctTtc politick. 

Hun ...,uccc-, ht~ngt al van 

de wiJze waarop ze 111 hun 

standpunten, vcrwoord 

door de door hen gerccru

tccrtic V<>lk...,vcrtcgcn\V<><>r

dlger5, wcten aan te 5luitcn 

hiJ hchoclten onder de he- J\.1r.drs FJ Poos 

draagvlak Het ledental 

van partiJcn daalt gcstaag. 

t\,1aar wannccr \Ve cbt ccn

maal hehhen vastgesteld 

l,met aile zorgcn die dat 

volking Naar hun aard zijn pol1tieke 

organ1...,atic..., du .... naar huitcn gcricht. 

l'artqcn nweten daarom voortdurend 

,chcrp hiiJVen op vcrandcringen in de 

on1gcv1ng, die Jndcrc ci-.,cn .... tcllcn oJn 

hun inhrcng hii de inrichting van het 

opcnhaar hcstuur en aan hun cigen 

tunctioncren Hct 5UCCC5 van cen poli-

overigens met zich mcchrengt), wordt 

1ntcrc-;r.;ant dat de aan\vas van nicuwe 

ledcn hiJ het CDA met name voort

komt u1t twintigcr' en dcrtigcr5. Dat 

gcldt mel name voor grotc 5tcden. In 

Am5tcrdam wordt enig ondcrzock gc

dJan naor de n1otivJtie van dczc nieuwc 

ledcn. Nicuwc lcdcn hlijken daar graag 
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actief te willen worden: Vrocger had

den zc me niet nodig, maar nu hct cr 

op aan komt wil ik Iaten zicn dat ik cr 

bij hoor 

Het -.ymposium 'Confrontatic met de 

toekomst' is ccn tcken van hetzcltdc 

Wlll1111lmcllt van twintigcr-. en dcrtigers 

om iet'> van de partij tc maken. Hct ini

tiaticf voor hct symposium komt voon 

uit de lceftijdsgrocp zeit. Hct sympmi

urn was binncn cen paar weken royaal 

overtekcnd. Dat gcett hoop. Iongc 

christen-democraten blijken dus bereid 

na tc denkcn over de antwoordcn die 

vanuit de chri'>ten-democratic zijn tc 

geven op de maatschappelijkc vraag

stukken van dit moment. Bijzondcr is 

dat de categoric van twintigers en dcr

tigcr<, nict aileen kwanti- taticf ccn hc

langriJkc groep is, maar dat juist daar 

ook voor de chri<;tcn-denwcratie ccn 

stevige potentie zit. AI., we die willcn 

benuttcn, stelt dat wei eiscn aan de ma

nicr waarop we discussieren. Weinig 

jongc mensen lijken mccr g6ntcres

sccrd in ccn di.,cussic over links-rechts. 

Ook her onderscheid tusscn katholiek 

en protestant speelt niet i\1aar hct is de 

betrokkcnheid bij de christen-democra

tic die wint Bctrokkenhcid bij de 

boodschap van de christen-democratic 

voor de komcnde periodc. We moeten 

vast<,tellcn dat hct CDA cr tot nu toe 

maar mondJesmaat in is gcslaagd om dit 

potentiecl aan te buren. Bij die consta

tering zullen we het niet Iaten: 

Nijmcgen vormt de ccrste <,tap. 

Nog een zinnige boodschap? 
AI., wij vindcn dar de chri'>tcn-demo

cratic oplossingen in huis heeft voor 

actuclc problcmen, moeten we dat 

voortdurcnd met voorhcclden Iaten 

zicn. AI, we den ken dar de christen-de

mocratic dat nict mecr kan, dan moetcn 

we cr vandaag nog mee '>toppen. Wij 

gaan cr van uit dat hct C:DA ook in de 

volgcndc ccuw nog ccn zinnige hood

schap tc vcrtcllen hcclt. Dat vcrhaal, 

dat van bctckcn1s is vocn de problcmcn 

van de komendc jaren, staat op het 

symposium centraal. tv1aatschappcliJkc 

problcmen <,taan u:ntraal. Interne par

tiJprohlcmen zip1 immcrs nict hall zo 

intercs<,ant als de rroblcmen waar wij 

als maabcharriJ 111 de volgcnde eeuw 

mce worden gcconlrontcerd. Daarop 

wc11sen w1j on<, te concentrcrcn Hct 

'>preekt voor zich dar we daarbij geen 

rasklarc antwoordcn hchbcn, maM wei 

de inzet en de vitalitcit om daMaan tc 

werkcn. 

Her symposium sluit uiteraard aan hij 

de thema's die z1jn aangcrcikt in hct 

rapport 'Nicuwc wcgcn, va'>tc waardcn' 

van het Strategisch Beraad 1\laakt de 

christen-democratic de prctcntic waar 

dat ze ook de komcndc tien jaM de hc

langriJkstc problcmcn van ccn gelool

waardig antwoord kan voorzicn~ De 

actualitcitswaardc van ons denkwcrk 

kan het bestc worden getoctst door 

centrale gcdachten uit hct rarport tc 

leggen naast bclang1·ijke ontwikkclin

gcn die nu al zichtbaar zijn c11 die vc1-

mocdclijk van grote invlocd zullcn zijn 

op hct functioncren van politick en 

openbaar bc<,tuur In Nijmcgen ncmcn 

we de prod op de som. 

We Ieven in een hociendc tiJd W1e lla

denkt over de betekcni<; van politick en 

opcnbaar hcstuur 111 hct komcnde de

cenniUlll, signalccrt ecn aantal ingrij

pende vcrandcringcn d1c de maat

schappij van morgen stev1g zal lw'ln

vlocdcn. Wannce1· we cr van uitgaan 

dat de politick aileen kan functioneren 

wannccr ze wcct in te spclcn op maat~ 

<;chappclijke veranderingcn, is het zccr 

waarschijnlijk dat her karakter van de 

politick radicaal verandcrt. De polit1ek 

die aiken overlccft bij de gratie van 
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act ief te wi ll e n worde n: Vroeger had

den ze me ni et nod ig , maar nu het er 

op aan komt wil ik late n z ie n dat ik er 

bij hoor. 

H e t sy mposium 'Co nfrontat ie met de 

toekomst' is ee n teke n van hetzei fde 

coll rrllillll ef'll van tw inti ge rs e n derti ge rs 

om iets van de partij te maken . H et ini 

tiatief voor he t sympos ium komt voort 

ui t de leeftijdsgroep zelf. H e t symposi

um was binne n een paar weke n royaa l 

overteke nd . Dat geeft hoop. Jonge 

chri sten -dem ocraten b lijken dus bereid 

na te denken over de antwoorde n di e 

va nuit de christen-democratie z ijn te 

geve n op de maatschappelijke vraag

stukke n va n dit mome nt. Bijzonder is 

dat de categori e va n tw inti ge rs e n der

tigers ni e t alleen kwanti- tat ief een be

la ngrijke g roep is, maar dat jui st daar 

ook voor de c hri ste n-democratie ee n 

stevige potentie z it . Als we die w ill e n 

benutten , ste lt dat wel e isen aa n de ma

ni e r waarop we di scuss iëre n. Weinig 

jo nge mensen lijken meer ge in te res

seerd in een discussie over links-rechts. 

Ook het o nde rsche id tussen ka th o li ek 

e n protestant speelt ni et. Maar het is de 

betrokkenheid b ij de chri ste n-de mocra 

tie di e win t. Betrokkenheid bij de 

boodschap va n de chri ste n-democ rat ie 

voor de komende periode. We moete n 

vasts te ll e n dat het CDA er to t nu toe 

maar mondjesmaat in is ges laagd o m dit 

potentieel aan te boren . Bij die consta 

tering zullen we het niet laten : 

Nijmegen vormt de eerste stap. 

Nog een zinnige boodschap? 
Als wij vinde n dat de christen-demo

cra ti e oploss inge n in huis heeft voor 

actuele probl emen , moeten we dat 

voortdurend me t voorbeelden laten 

z ien. Als we de nken dat de chri ste n-de

mocratie dat nie t meer kan , dan moete n 

we er va ndaag nog mee sto ppen . Wij 

gaa n e r va n uit dat het CDA ook in de 

vo lge nde eeuw nog een z inni ge bood 

sch ap te verte ll en heeft. Dat ve rhaal, 

dat .van beteke ni s is voor de prob le men 

van de komende jaren , staat op het 

sy mposium cent raa l. Maatschappe lijke 

probl e men staan ce ntraal. Inte rne par

tijproblemen zijn imm ers ni et half zo 

interessa n t als de probl e me n waar w ij 

als maatschappij in de vo lge nde eeuw 

mee worde n geconfron tee rd . Daarop 

wensen wij o ns te conce ntrere n. H et 

spreekt voor z ich dat we daarbij geen 

pask lare a ntwoorde n hebben , maar we l 

de in zet e n de vitalite it om daaraan te 

werke n. 

H et sympos ium sluit uiteraa rd aan bij 

de thema's die zijn aangereikt in het 

rap port 'N ie uwe wege n, vaste waarde n' 

va n het Strategisch Beraad. Maakt de 

ch riste n-democrati e de pretent ie waar 

dat ze ook de komende tien jaar de be

lan grijkste problemen va n een geloof

waardi g antwoord kan voo rz ie n? De 

actualiteitswaarde van o ns denkwerk 

kan het beste worden ge toetst door 

centrale gedachte n uit het rapport te 

leggen naas t be langrijke o ntwi kke lin 

gen d ie nu al zichtbaar zijn en die ver

moedelijk va n grote invloed zul le n zijn 

op het functioneren va n po li tiek en 

openbaar bestuur. In Nijmegen nem e n 

we de proef o p de som. 

We leven in een boeiende tijd . Wie na

denkt over de betekenis va n politiek e n 

openbaar bestuur in het komende de

cennium, sig nal eert ee n aa ntal ingrij

pende veranderingen die de maat

schappij va n morgen stev ig zal beïn

vloede n. Wanneer we er van uitgaan 

dat de po li tiek alleen ka n functio nere n 

wa nneer ze weet in te spelen op maat

schappelijke veranderin gen, is het zeer 

waarschijnlijk dat het karakter va n de 

politiek radicaa l vera ndert. De poli tiek 

- di e alleen overleeft bij de grat ie va n 
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voortsc hrijde nd inzicht - kan niet he t 

ze lfde b li jve n wa nneer de o mstandi g

heden drastisch vera ndere n. Is de 

chri ste n-democra ti e bestand tege n de 

tand des tijds , o m te beginne n de ko

mende ti e n jaar? Dat ha ngt af va n de 

o ntwikke lingen d ie we in het begin va n 

de vo lge nde eeuw verwach ten. Welke 

o ntw ikke lin gen z ijn er nu bij uitstek 

va n belang voor de Nede rlandse samen

levi ng, het openbaar bestuur, politi eke 

partijen e n tenslotte de christen-demo

cratie? 

Ingrijpende ontwikkelingen 
H et symposium is in vier dee lsessies 

gegroepeerd ro nd v ier the ma's. All er

eers t het veelbesproke n the ma va n de 

mo ndi ali se rin g. Het wegva ll e n va n 

g renzen e n fysieke afstanden hee ft 

effec t op wat we op nat ionaa l ni veau 

nog tot stand kunnen brengen Er z ijn 

nauwelijks nog problemen de nkbaar die 

we in Nederland in splerdid isolation kun

ne n oplossen. Wat e lde rs in de were ld 

gebe urt o p he t gebi ed va n 

na tief kan bieden. Aan we lke orde ning 

is be hoefte? En hoe voorzie n we daar

in ? Vragen waa r moderne chri ste n-de

mocrate n ni et omheen kunne n, lijkt 

o ns. 

Dan soc iale structuur in de Neder

la ndse same nlev ing H oe verzekere n 

we in de komende jaren de deelname 

va n me nsen aa n het maatschappe lijk 

ve rkeer en hoe garanderen we bestaans

zekerheid? Zichtbaar is dat me nse n 

z ich anders gaa n organiseren. We kun 

nen e r natuurlijk voor kiezen over indi 

viduali se rin g ee n a fkeurend oordeel uit 

te spreken . We kunnen ook accepteren 

dat los-vaste ve rbanden ho ren bij een 

moderne samenleving e n e r mee leren 

o mgaa n. H oe organiseer je de so lidari 

teit in zo'n context? ~at beteke nt dat 

voor de ve rh ouding tusse n overhe id , 

burgers en maatschappelijke orga ni sa

ties? H eeft de christen-democratie in 

die discussie meer te bi ede n dan orga

nisati emodellen ui t de afgelopen eeuw? 

Over organ isatiem ode ll e n gesproke n: 

de ve rtege nwoo rdi ge nde 

eco nom ische ordeni ng , 

milie u, ve ilighe id raak t in 

alles onze kansen op een 

succesvo l beleid . De we-

Er is ons veel aan 
democrat ie heeft haar 

hoofdvorm gekrege n in de 

tij d waarin de technologie 

z ich in de fa se va n de 

stoommachine bevo nd . 

D ie technol ogie had grote 

in vloed op de maatschap 

p ij en verw ierf op die ma-

gelegen om 'de 

re ld wordt een dorp. De 

maatschappij wordt mo n

diaal. Met die constatering 

kunnen we ni e t vo lstaa n. 

Want als de nati o nale 

overhe id aa n betekenis in -

beweging' ook 

daadwerkelijk in 

beweging te 

houden. nier een positie op de 

boet, wie springt er dan in het mo n

di ale gaP Een mondial e overh e id 

o n tb reekt . Handhavi ng va n in te rnati o 

naal recht, ee n internati o nal e ordenin g 

blijkt herhaa lde lijk een maa tje te g root 

voor de Verenigde Nat ies. En het is na

tuurlijk zeer de vraag of de mondiale 

veran twoordeli jkheid va n burgers, be

drijven e n no n-gouvernementele orga

n isat ies daarvoor een adequaat alter-
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po liti eke age nda . Maar 

met name in de laatste tien jaar is infor· 

mati e- e n communicatietechnologie in 

ee n onstuitbaa r tempo komen opzet 

ten. Anders dan bij de stoom machine 

raakt de technologie daarmee het func

tio ne re n va n de politiek in de kern . 

Wat is politiek immers ande rs dan in

fo rmati e e n communica ti e? Zoa ls de 

stoommachine ee n o nuitwisbare indruk 

heeft achterge late n in de organisatie-
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modellcn van de indl!',triclc '>amenlc

ving, is het waarschijnlijk dat de op

mars van de informatietechnologie de 

dcmocratie voorgoed zal verandcren 

Hoe spckn we daarop in~ BliJvcn we 

roepen om versterking van het primaat 

van de politiek zonder de lundamcntelc 

vraag onder ogen te zien die achter hct 

geleidelijke functieverlie-, van de poli

tick ligt7 Is dat lunctieverlics eigenlijk 

crgJ ], de rol van politickc partijen zo

als we die kenncn uitgespeeld7 Of sla

gen we er in aamluiting te vinden bij 

nieuwe ontwikkelingenc Zijn we daar

bij in staat tot een genuancccrde en 

ver<,tandigc benadering en weten we 

nicuwe wegen te combinercn met he

houd van politieke ltlbrengJ 

Ten-,lotte zijn belangrijkc ontwikkelin

gcn te constatercn in de overdracht van 

kennis en cultuur Die untwikkelingcn 

zijn met name voor de sociaal-democra

tie en de christen-democratic ingrij

pend, omdat dezc traditionelc ver

tegenwoordiger<, in het politicke krach

tenveld in hun politicke <,tandpuntbcpa

ling vee! aandacht be-,tedcn aan ondcr

wij<, en media. In l'.:ijmegen wordt ge

probeerd nieuwe ontwikkehngen en het 

antwoord daarup in beeld te krijgen. 

Hoeveel ltlvloed kriJgl een tockom<,tige 

generatte op de kwaliteit en inhoud van 

het onderwij<, van haar kindcrenc Wat i'> 

de hetekenis van vriJheid van onderwijs 

in ccn vcrandcrcndc on1gcving~ War 

voor rol hedt de ovcrheid of de puhlie

ke omroep <,\rab nog wannecr de com

municatiemiddelcn in het huidige 

explosieve tempo blijven doorgrocienc 

Christen-democratie als 
vervolgverhaal 
!)c vcrondcring van de ~an1cnlcving 

vraagt 0111 voortdurcndc vcrnicuwing 

van de antwoorden. Ant woorden die 

nict altijd in de praktijk van allccbag<,e 

politick naar voren komen Levendc 

parti)cn kunnen niet zonder cen goede 

inhoudeli1ke discu<;<,ie. Het CDA hedt 

met het rapport 'Nieuwe wegen, va<,te 

waarden' daar een zecr hruikbare aanzet 

toe gcgeven. Die aanzet worclt hcnut 

en op onderdelcn verbreed i11 de in 

NiJmcgen te organiscrcn 'C:onfrontatie 

met de tockomst' 

Hct \Vordt ccn dag on1 ecn-.; na tc den

ken over de dilemma's voor de komen

de tl)d. We '>ChriJven geen verkiezing'>

programma. We pretcnderen geen vol

lcdigheid en ook niet de laatste waar

l1Cid. Wei prohercn we aan tc zetten tot 

een vcrdicptng van de di-,cmsie, die 

chri~ten-dctnocratcn van morgen van

daag al willen voet-cn. Het wordt een 

dag 0111 tc pratcn L)us gccn dag van 

sprekcr<, Het is de bedoeling dat we el

kaar cunlrontcren met onze vi<,ie op de 

toekomst. Vitaal i-, dat de decltlemer<, 

aan het -;ympo<,tum zell de di'>LU<,<;ie 

zullcn dragen. l.aten we een<, kijken 

hoe ver we -;amen kut1nc11 komen 

De dag blqft nict op ztchzell staan. 

Aileen al vanwege de ovcrwcldigendc 

hclangstclling vraagt dczc dag on1 ccn 

vervolg, \Vat nict zo gck 1" voor wic 

chri-;ten-democratic wtl zien a!, een 

vervolgverhaal lr i'> on<, vee! aan gelc

gen om 'de bcwcglllg' ook daadwerkc

lijk in bcwcglllg le houdcn 

1\ lr dr1. F /. P11111 h f(n Pdll ,/,. llrilidlif(llfllHTI 

Pdll /Jd 5)'111/)0"111111 '( on}ronldlic mel ~1c loc

kolltlt' dat of' l (clmlilrr 111 ,/,. K<~tiJolrfkf Lillt

unsilci/ NrpiiCI/flt i'lddilt'llldi 
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