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De christen-democratie heeft toekomst, maar om de christen-demo

cratie werkelijk betekenis te geven is het noodzakelijk dat onze 

kernbegrippen gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rent

meesterschap en solidariteit goed gecommuniceerd worden. Prof. 

mr. dr. H. Franken, voorzitter van het Wetenschappelijk lnstituut 

zei dit in zijn openingstoespraak tot de deelnemers aan het sympo

sium. Hieronder is de tekst van deze toespraak afgedrukt. 

N 
am ens het Wetenschap 

pell)k lnst1tuut voor het 

CDA heet 1k 1eder van 

harte welkom op d1t sym 

posium over 'de christen-democratie a!<, 

beweging van de toe

komst'. Welke opdracht 

voor dit symposium ligt 

besloten in deze titcl? 

Er zijn twee mogelijkhe

den. Ten eerste zou de ti

tel kunnen betekenen dat 

wij ons de vraag moeten 

stcllen of er nog wei een 

toekomst is voor de chris

ten-democratie als politie

ke bewegingJ Ten twcede 

lk ben ervan overtuigd dat wij de twee

de stelling als opdracht kunnen aan

vaarden: de christen-democratie is een 

gegeven in het politieke '>pectrum, 

maar we zijn gedwongen diep na tc 

den ken over nieuwe <,trate

gieen om nieuwc en bre

derc stcun tc verwerven 

voor onze ideeen. Tegelij

kcrtijd moeten we vragen 

over hoe onzc bcweging 

er op het ogenblik voor

staat, nict ontwijken. Wij 

dienen kritisch na te den

ken over ons eigen gedrag 

en over de positie van en 

de opdrachten voor de 

zou de titel als ecn vJst- Prof. mr. dr. H. Fumkm christen-democratie in de 

stclling kunnen worden opgevat: de 

christen-democratic hecft tockomst; on

ze opdracht zou dan zijn om na te gaan 

hoe die toekomst kan worden verwerke

lijkt. De vraag is dan evenwe!: wat moe

ten we doen om de christen-democratie 

werkclijk betekenis te geven in de Ian

den van de Europese Unie? 

nabije toekomst. 

Wanneer wij over politick nadenken 

kunnen wij ons tegcnwoordig niet meer 

beperken tot ons eigen land. Nederland 

maakt dee! uit van Europa Het sprekcn 

in tenncn van op zichzelf staande 

Europese staten is inmiddcls achter

haald. Het concept van de natie-stJat is 
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relatid jong Sinds de zcstiende ecuw 

were! de natie-'>taat be.,chouwd als 

knoorpunt van activiteiten. Dit beeld i'> 

zich aan het wijzigen EnerziJd<; wordt 

er <,teeds meer belang gehecht aan klei

ne, mecr compacte regio\, anderzijds 

blijken grotere gehelen dan de natie

staat gewenst. De natie-staat is onder 

grote druk komen te staan door onder 

andere de volgcnde ontwikkelingen de 

explmicve bevolking<;groci, de aan.,\a

gen op natuur en milieu, de intcrnatio

nalc vcrdeling van arbeid en rroduktie

faciliteiten, de intcrnationale druk op 

de tinanciclc en monetaire vcrhoudin

gen in afzonderlijke staten en de niet 

aan formele of juridische grenzen ge

bonden criminaliteit samenhangend 

met drugs en terrorisme. 

Afzonderlijke natie-staten kunnen deze 

problemen niet bcheersen. Daarom 

mocten deze ontwikkelingen worden 

aangepakt op internationaal of suprana

tionaal nivcau. Dat betekent dat wij 

niet Ianger kunnen sprckcn over de 

Nederland.,e chri<;ten-democratie, maar 

moeten <>prcken over de chri<>tcn-demo

cratische heweging in Europa. Daarom 

prijzen wij ons gelukkig met de aanwc

zigheid van enkele prominente voor

mannen van christen-dcmocratische 

parti)en uit andere Furopese Ianden. lk 

hen ook verheugd om onder a\ diege

nen die een belangrijkc bijdrage hcb

ben geleverd aan de basisfilosofie van 

onze beweging, de man te kunnen wel

kom heten die onze partij gedurende 

meer dan een decennium Ieiding heeft 

gegeven en die ook aan dit symposium 

een belangrijke bijdrage zal levcren: 

onze voormalige minister-president 

Ruud Lubber'> 

Samenhangende veranderingen 
Zoals wij allen weten, wortelt de chris

ten-democratischc beweging in de so-

cialc omstandighcdcn van het begin 

van deze eeuw. Fr is sindsdien vee\ ver

anderd. In het bijzonder na de overwin

ning op het fa.,ci'>me en het commu

nisme horen wij steeds vaker dat aile 

ideologieen hebben afgedaan Naast ai

le veranderingen in onze fy<>icke omge

ving door demografische ontwik

kelingen en technologische en indu

striele innovaties is er sprakc van cultu

rclc verandering Het is waarschijnlijk 

dat a\ deze veranderingen samenhan

gen. De demograhsche verschuivingen 

leiden tot een flinkc bcvolkingsgroci 

verschillcnd per land of regio en tot 

sociale onrust en gevoelen'> van onvei

ligheid. llitingen van nationalisme en 

onverdraagzaamheid nemen toe. De 

technologische innovaties en de me

thoden voor groot'>chalige produktie 

belasten natuur en milieu en de infor

matietechnologie maakt een wereldwij

de uitwisseling van in forma tie mogelijk. 

Diegenen die zeggenschap over de me

dia hebben, kunnen de informatiestro

men beheersen en daardoor de keuzen 

en beslissingen in het politieke domein 

in hoge mate sturen. llovendicn kan het 

misbruik maken van informatie op vee\ 

grotere schaal gebeuren dan voorheen. 

Voor de mi.,daad zijn er ook geen geo

grafische of temporele grenzen mecr. 

Een bclangriJk element in a\ deze sa

menhangende veranderingen i'> de wij

ziging die de cultuur ondergaat er zijn 

geen strikte en duidclijkc regels meer 

die zijn ingebed in ecn breed gedragcn 

overtuiging of gcloof Secularisering en 

individualisering hebben de calculeren

de burger geschapcn. Dezc ontwikke

ling wordt niet ongedaan gemaakt door 

allerlei nieuwe sociale bewegingen die 

in de afgelopen jaren zijn ontstaan. 

Deze leggen de nadruk op slcchts ccn 

politick thema, zoals mensenrechten, 

het milieu of de emancipatie van een 
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groep door positieve actie. Over het 

gcheel genomcn blijft bet welbcgrepen 

eigenbelang bepalend. 

Verantwoordelijke 
samenleving niet gedateerd 
Op zichzclf genomen is calculerend ge

drag nict kwalijk Vaak hchben hande

lingcn die uit opwellingen voortkomcn 

meer ncgatieve gevolgen dan 'bereke

ncnd' gedrag dat is gcbaseerd op de be

wuste keuze van een duel en een 

zorgvuldige afweging van de middclcn 

om het doc] tc bereiken. Hoc het bere

kenende gedrag beoor-

Wanneer het welbcvinden van de gc

meenschap doe] van hct menselijk han

delen is, dan is wiskundig gezegd -

het gcheel van mcnscn meer dan de 

som van de individuele dclcn. Vanuit 

deze ovcrtuiging is het concept van de 

verantwoordclijkc samenlcving - niet 

een gedateerd concept. In het veri eden 

i'> dit bcgrip levee! ingcvuld van bovcn

al (lop-dow11), vanuit de staat. Aileen de 

'>taat zou opgezadeld zijn met plichtcn. 

Dat i'> cen onjui'>te invulling De in het 

Program van Uitgangspuntcn van het 

CDA opgevoerdc kernbegrippcn ge-

rechtighcid, ge'>preidc vcr

decld moet worden, hangt 

volledig af van de gekozcn 

doclcn en middelcn. Met 

de calculcrcndc burger he-

Er is meer 
antwoordcl ijkheid, 

belangstelling en 
rcntmce-,terschap en soli

dariteit zijn op deze wijze 

nict over- tuigend over het 

voctlicht gebracht De in

terpretatie van deze kern

begrippen moet geklcurd 

worden door de innerliJke 

ovcrtuiging dat hct gcza

mcnlijk lunctioncren cen 

opdracht is. Dat hetekent 

nadrukkeliJk dat de mon

dige n1cn-; naa"'t rechtcn 

ook plichtcn ten opzichtc 

van de andcr heeft Of om 

hct vanuit het pcr-,pectict 

van de solidaritcit te zeg-

doelt men mcestal de bur

ger die vrijwel uitsluitend 

zijn wclbegrepen eigcnbe

lang nastreclt. Zeltvcr

wcrkelijking en zellont

plooiing in materiele ot 

immatcriele zin zijn dan 

de einddoelen, die allcrlci 

middclcn heiligen ('her 

moct kunnen'). 

betrokkenheid 

nodig voor de 

dialoog met zowel 

de vertrouwde 

instellingen en 

organisaties, als met 

de verschillende 

Dezc houding lcidt cchter 

tot vcrvreemding, maar 

niet in de betekenis die 

J • , 

one-tssue-

bewegingen 

marxistische schriJvers gc-

durendc decennia in hun traktaten 

daaraan hcbben toegekend. ZiJ wezen 

de lllrichting van hct arbcidsproce'> als 

oorzaak aan. De mens zou zich hiervan 

nict mecr bewu'>l zijn of zou ziJil toc

vlucht nemen tot schiJnoplossingen als 

hct aanhangen van een god.,diemt. 

Hier bcdoelcn wij met vcrvreemding 

iel'> anders: de alstand tot de medemens 

(de naastel. Het gaat hier om het niet 

dragen van verantwoordclijkheid, het 

nict beantwoordcn van vragcn en be

hoc! ten van de andcr 

gcn: het gezcgdc 'de '>tcrk

stc '>choudcrs moeten de zwaarste 

]a.,ten dragcn' moet worden aangevuld 

met de opdracht: je moet crnaar strc

ven bij de stcrken tc horcn' De burgers 

mocten ook op deze opdracht worden 

aangesproken. Uit.,luitend wanncer 

rechten en inspanningsvcrplichtingen 

op deze manicr als onlmmakclijk ver

bondl"n worden gezien, kan publieke 

gcrcchtighcid gcrcali<;ccrd \Vordcn: ccn 

gen1enchc'-;t van burger;.;, "iociale orga

nisaties en overhcid samenwcrkcnd in 

wcdcrkerige vera n t woorde I i j khci d. 



De te volgen strategie 
Welke <,trategie rnoeten wij nu volgen: 

Hoe kan aan deze abstracte kernbe

grippen zo inhoud worden gegeven dat 

zij de burger aansprckcn7 Hct zou van 

overrnoed getuigen en ook aanmati

gend zijn ten opzichte van onzc ga'>ten, 

wannecr ik zou doen alsof ik deze vraag 

meteen zou kunnen beantwoorden. lk 

wil wei graag een hescheiden aanzet 

voor de disCLI'i'>ie geven. 

Bit de zwarc nederlaag van hct CDA in 

de verkiezingen van vorige jaar i<; ge

bleken dat de partijvertegenwoordigers 

gebrekkig voeling hadden met de cultu

reel-maatschappelijke ontwikkel i ngen 

en met vn'>chillcnde rnaatschappclijke 

grocpen. In het hijzonder de ouderen 

en de jongeren hehhen on<, in de steek 

gelaten. t\1cn hecft hierovcr opgemerkt 

dat de CDA-politici zich teveel hehbcn 

gencht op vcrouderde institutie'> en 

geen oog hehhen gehad voor nwderne 

netwerken en elcmenten 111 de samenle

ving lk denk daarentegen dat er mecr 

hclang<,telling en hetrokkenheid nodig 

is voor de dialoog met zowel de ver

trouwde imtellingen en organi'>aties. al-. 

met de verschillcnde 'our-issur'-hewcgin

gen die op hct ogenhlik actid zijn In 

cen dtaloog met hen kunnen wij tot he

sli'>SJngen komcn waarbij onzc uit

gangspuntcn en waarden als richtsnocr 

dicnen 

Deze uitgangspunten of waarden zijn 

het waard overgedragen te worden. De 

overdracht nwct nict autoritair v<Jn bo

vell<Jf plaatsvindcn. nnar uitnodigcnd 

zoals biJvoorheeld ouder<, WJ<Jrden aan 

hun kindcren overdragen door het vcr

tellcn v<Jn verhalen, niet aileen sprook

je<, n1<1ar ook bijhelverhalen. Her ga<Jt 

on~ on1 hct comn1uniccrcn van wJ.ardcn 

WJ<Jrhij de overtuiging d<Jt een 1edcr tot 

ziJn recht moet kunnen komen a], ge

rechtigheid, dat onderschciden t<Jken in 

de samenleving erkend moeten worden 

als gespreide verantwoordelijkheid, dat 

gcvolgen op lange termijn meebere

kend mocten worden als rcntmeestcr

'>Chi!p en dat men voor de naaste client 

op te komen als solidaritcit benoemd 

worden. Belangcloze wcderkerigheid i'> 

het hart van onze hoodschap. We moe

ten 'lef, dat is het Hcbreeuwse woord 

voor 'hart'. hcbben om de boodschap 

werkelijk in praktijk te brengen, w<Jnt 

soJidair verschiJt <,]echts een letter V<Jn 

solitair. Laten we ons daarvan zeer 

goed hewust zijn. 

Prof dr 111r H. Frankm is Poorzitter l!illl het 

Wetellscl1,1f>f>rlijk lustituut uoor het COA 
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