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pektakel is niet mijn eer<,te as

sociatie bij het begrip christen

democratie. De beweging hecft 

zich georganiseerd rond hc

proefde beginselen, vindt haar kiezers 

in het rustigcre dec] van de bevolking 

en was jarenlang een hoeksteen in hct 

pacificcrende Nederlandse politieke 

klimaat. 'long. snel, wild' is een andcr 

marktsegment. En a]., zich in chriqen

democratische kring een kecr spektakel 

voordoet, is dat meestal pn ongcluk. 

Toch moeten we ecn-; wat doen aan on

ze 'hruisfactor' 

Een tijdje geleden, in mci 1995, he

spraken we op cen symposium de chris

ten-democratie als 'hewc

ging van de toekomst'. 

Elke organisatie hecft on

rust nodig om in beweging 

te komen. Onder druk 

wordt allcs vloeibaar 

Sinds begin 1994 is cr on

rust genoeg: clectoraal (20 

zetcls verlics), democra

tisch (ledenverlies door 

overlijden) en door secula

risatic (de slcchtc progno-

zijn we kwijt. 

Het beeld dat het C:DA oprocpt is daar 

niet vrecmd aan. Als wij metaforen ge

bruiken, zijn het steevast nautischc 

('koer<,', 'tegenwind', 'zwaar weer'! en 

agrarische ('ploegcn', 'zaaicn', 'oog

sten} Beelden die so1m rechtstreeks uit 

de qatenhijhcl komcn I en dus a! be

stondcn in I(JIH!. f-loevccl proccnt van 

de herocp'>lwvolking wnkt cigcnli1k 

nog in de lamlhouw ot v~<,scriJc 

NatuurliJk OJlZC traditic is 2000 jaar 

oud, maar dat hot'ven we toch nict 

steeds tc Iaten merken. Wie hielp trou

wens het kwalijke misverstand in de 

wercld dat het CDA onder 'gczin' cen 

gehuwd echtpaar met kindercn zou ver

staanc VermocdcliJk wij 

zeit door de keuzc van on

ze voorbcelden. 

Slak die afremt voor 
de bocht 
Het gaat nict aileen om 

taal, maar ook om thcma's. 

Nog n1aar wcinig n1cnscn 

lopen warm voor politieke 

partijen Andere partijen 

dragen referenda, volksini-
ses van hct Sociaal en A1r. drs. FJ Pans tiatieven en gekozen bur-

Culturcel Planbureau voor kcrken bcte- gemeestcrs aan a is pogingen tot 

kencn iets voor de chri'>tcn-democra- verbctering. Het CDA grossiert slcchts 

tic) Zorgwekkend is onze positie bij in bezwaren En wat voor beclcl roept 
hct elcctoraat van de toekomst. De 

christen-democratic he eft de aanslui

ting met jongcren verlorcn. In het bij

zonder kritische en onafhankelijk 

denkende jongcrcn, de smaakmakers, 

dat opJ Een slak die afremt voor de 

bocht' Zijn wij dan zo tcvreden met de 

gang van zakcnJ Ook onze tnechtc 

licfde voor het 'maatschappelijke mid

dcnveld' kan hi1dragen tot ons verkalk-
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te beeld . We he bben het particulie r ini 

tiatief onaantastbaar ve rklaa rd , onge

acht de ge leve rde prestat ies. Zo drage n 

we ze lf bij aan de schi jn dat 'paars' no

di g is o m ve rstarde structure n aan te 

pakken Einde lijk is er ruim te voo r 

ni euwe ideeë n ' 

Hoe reageert het CDA op ontw ikkelin

ge n in de arbeidsmarkt? H et accent is 

ve rschoven van 'werkneme rs' , me t een 

vaste baan , ee n vaste baas en een wel 

vaa rtsvast pensioen naa r een 'ne twer

ke nd e' arbe idsmarkt , die aan e lkaar 

hangt van jree-la11ce e n tijde lijk werk . 

H oewe l nog maar ee n klein dee l va n de 

inkomens van jongeren word t gegene

reerd in juli timebane n, is de 'baa n' nog 

steeds het refe rent iekader voo r o nze 

pol it ic i. Sluit het C DA aan b ij de rea li

te it va n jongeren? 

Of bij de leefwereld va n jongeren? De 

stede n z ijn het brandpunt va n maat

schappelij ke o ntwikke lin ge n. Vee l jon

geren wonen in steden. lviaar steden 

houde n ni et va n het CDA. Dat b lij kt 

uit de schaarse stede lijke CDA-raadsze

tels. Houden w ij we l va n stede n? Uit 

welke wa penfeiten b lij kt da t? Wie de 

aanslu itin g met de stad verli est, zet z ij n 

eigen toekomst o nder d ru k. 

Confrontatie met de toekomst 
Soms is de themakeuze va n het CDA 

verrasse nd e ige n tijds. H et sym posiu m 

waaraa n een groot deel van dit numm e r 

is gewijd, laat z ien dat b in nen de ch ri s

ten-democ ratie wordt nagedacht over 

de rol va n de po liti ek in een door infor

matietechno logie ste rk veranderende 

samenlevi ng. Ook de aa nzet tot een 

strategisch beraad onde r de wat stoffige 

t itel 'N ieuwe wege n, vaste waarden ' be

handelt de centrale the ma's in de toe

komst De toon, het taa lgebrui k e n de 

gekoze n voorbee lden zij n be hoorl ij k 
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actueel. Dat het rapport ne rgens exp li 

c iet op de pos it ie va n jongeren ingaat, 

za l ik door de vi nge rs z ie n, wa nn eer we 

maar e nergie blijven steken in een fr isse 

e n eigenz inni ge prese n tat ie va n ons 

denkwerk . 

Een 'beweging va n de toekomst' brui st. 

W ij vi nde n dat de chri sten-democratie 

op lossingen kan bieden voor actue le 

probl e me n. Op 3 fe bruari 1996 gaa t 

een ni e uwe ge nerat ie chri ste n-demo

c raten in Nij mege n de 'Co nfro ntati e 

met de toeko mst' aan. We lke toekomst 

is wegge legd voo r de c h risten-demo

cra tie? H oe gaa n we om met ni euwe 

o ntwikkelin ge n? Ma nifesteren we o ns 

als de pa rtij va n '~pa's denkbee lde n? Of 

late n we met aanspreke nde thema 's en 

ee n onort hodoxe be nade ring z ie n wat 

de c h risten-democrati e in onze t ijd 

heeft te biede n? Ik hoop het laatste. 

Va n een beetje 'brui s' hoeve n de erfop

volgers va n de 'antithese' niet onrustig 

te wo rde n, lij kt me . 

NJr. drs. J.F Paas 

/11 de co11111111 geuen de ledCII uan de redactie i?u11 

persoonlijke opuallil1gw weer. lij !?open daarmee 

w1 aauzet te geuen uoor reflectie of debat. 
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