
De late maar dramatische intrede van het popu-
lisme in de Nederlandse politiek wijst op het
slecht functioneren van de traditionele politieke
partijen. De drie dominante stromingen van
christen-democraten, sociaal-democraten en li-
beralen lijken ideologisch de weg kwijt, ver-
vreemden hun voormalige kiezers van zich,
schrompelen ineen als partijorganisaties en heb-
ben nauwelijks een weerwoord op de aanval
vanaf de rechterflank op de liberale rechtsstaat
en verzorgingsstaat. Het anti-partij sentiment
dat Pim Fortuyn weet te mobiliseren, kan in
Nederland leiden tot de grootste aardverschui-
ving in de na-oorlogse West-Europese politiek.
Berlusconi’s Forza Italia wist 20 procent van de
stemmen te halen in 1994, slechts acht maanden
na de oprichting van zijn partij. Daarvan kon
men nog beweren dat zijn media-imperium en
netwerk van lokale AC Milan-fanclubs het equi-
valent vertegenwoordigden van een politieke
partij. De politieke entrepreneur Fortuyn geniet
deze voordelen echter niet, maar peilt op het mo-
ment van schrijven nochtans boven de 19 pro-
cent. Let wel, zelfs als het Fortuyn niet lukt deze
opiniepeilingen te verzilveren, is wel aange-

toond dat het electoraat beschikbaar is gekomen
voor een politiek avontuur buiten de orde van de
gevestigde partijen.

Naast de vraag waarom de paarse partijen niet
in staat zijn om het, in ieder geval in economisch
opzicht, succesvolle beleid van de afgelopen ja-
ren te verdedigen, is de vraag van belang waarom
het cda als grootste oppositiepartij niet in staat
is geweest het kennelijke ongenoegen te mobili-
seren. Het cda blijft stabiel in de peilingen,
schommelend rond het nederige niveau van haar
kernelectoraat van 19 à 20 procent. De partij is
niet in staat gebleken de dramatische verliezen
bij vorige verkiezingen weer goed te maken. Een
andere vraag is of het in de oppositie falende cda

wel een aantrekkelijke regeringspartner kan zijn
en zo ja, voor wie dan?

falende oppositie

Christen-democraten hebben grote moeite op-
positie te voeren. Als echte ‘bestuurderspartij’
hebben zij decennia lang bestuurlijke verant-
woordelijkheid gedragen en het valt hen zwaar
principiële, morele oppositie te voeren tegen het
vrij constante regeringsbeleid in Nederland. Het
is voor het cda problematisch te bepalen met
welke inhoudelijke vraagstukken en issues über-
haupt oppositie gevoerd kán worden. Christen-
democraten moesten op zoek naar hetgeen hen
onderscheidt van de paarse coalitiepartijen. Mo-
rele kwesties leken het meest voor de hand lig-
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gend. Hier stuitte de christen-democratie echter
op een tweeledig probleem. Het idee dat christe-
nen hogere waarden verdedigen en daarmee een
moreel monopolie hebben, was niet langer ver-
dedigbaar (zo het dat ooit al was). Weliswaar is
het voor het cda electoraal gunstig om op ge-
zette tijden de christelijke waarden te benadruk-
ken, maar dat is dan toch vooral gericht aan het
adres van de steeds verder slinkende confessio-
nele niche in de samenleving. Daarbuiten laten
weinigen zich nog iets gelegen liggen aan een
van bovenaf opgelegde christelijke moraal.
Nederlandse burgers zijn in meerderheid post-
materialisten die persoonlijke vrijheid en indivi-
duele keuzes hoog in het vaandel dragen. Het he-
donistisch vrijetijdsgedrag van burgers en de
toename van allerhande ‘alternatieve’ religies en
andere zingevingsactiviteiten duidt evenmin op
een wederopstanding van georganiseerd
christendom.

In een ander opzicht hebben het cda en zijn
voorgangers de ideologische wapens eveneens
uit handen gegeven. Zij hebben aan de wieg ge-
staan van alle ‘oplossingen’ van juist die vraag-
stukken waarop christenen in andere (Europese)
landen nog electoraal profiel hebben. Het betreft
kwesties als prostitutie, drugsgebruik, homosek-
sualiteit, euthanasie, abortus, genetische mani-
pulatie, gezinspolitiek, winkelsluitingstijden,
zondagsrust, enzovoorts. Het cda heeft meege-
werkt aan een praktijk van gedogen van overtre-
dingen en van een zeer ruime overschrijding van
de traditionele christelijke moraal. Het kon in
oppositie onmogelijk ineens te hoop lopen tegen
de bestaande libertaire wetgeving en tolerante
praktijk op deze terreinen. Dat zou ongeloof-
waardig zijn geweest en evenmin erg praktisch.
Het cda kon slechts op zeer beperkte schaal tra-
ditioneel christelijke issues politiseren om elec-
toraal te scoren.

Een tweede complicatie voor effectieve oppo-
sitie was dat christen-democraten traditioneel
een middenpositie innamen tussen het libera-
lisme en het socialisme waardoor lange tijd con-
fessionele partijorganisaties als spilpartijen in
het politieke centrum konden opereren. De kvp

en later het cda hebben deze brugfunctie tussen
links en rechts, tussen kapitaal en arbeid, princi-
pieel verdedigd. Op deze wijze hielden zij immer
één of meer van de andere grote partijen (PvdA
en vvd) ter linker- en ter rechterzijde van de ei-
gen centrale positie. De strategische bezetting
van het centrum maakte het voor de kvp en cda

mogelijk om te participeren in alle naoorlogse
kabinetten tot 1994.

Vanaf het einde van de jaren tachtig verliet zo-
wel de PvdA als de vvd echter de traditionele stel-
lingen en schoof op naar het politieke midden,
waardoor het cda werd ‘doodgedrukt’ tussen het
sociale liberalisme van de vvd en de liberalere
sociaal-democratie van de PvdA. Toen het cda ge-
confronteerd werd met een coalitie van liberalen
en sociaal-democraten werd het moeilijk met de
traditionele menging van deze ideologieën op-
positie te voeren.

De christen-democraten moesten niettemin
de liberalen en sociaal-democraten uit elkaar
zien te spelen, ook al werd dat steeds lastiger.
Historisch gezien kenden de paarse partijen
grote sociaal-economische tegenstellingen en
zijn er traditioneel ook verschillen van inzicht
op het gebied van nationale en internationale
law and order. De PvdA en de vvd zijn elkaar ech-
ter in de afgelopen tien jaar dicht genaderd op de
links-rechts scheidslijn. De PvdA heeft zich als
partij van de Derde Weg ontwikkeld en een
groot deel van het collectivistisch en interventio-
nistisch staatsdenken achter zich gelaten. De
vvd heeft zich bekeerd tot het sociaal-libera-
lisme door een groot deel van het rechts-conser-
vatieve gedachtegoed overboord te gooien. Daar
komt nog bij veel dat er sowieso weinig viel in te
brengen tegen het paarse beleid. Het valt wel-
licht niet meer zo op in de huidige anti-paarse
hype, maar het beleid was economisch succesvol,
populair en in veel opzichten ‘christen-democra-
tisch’. Sterker nog, de staatsfinanciën zijn beter
op orde dan ze ooit zijn geweest onder kabinet-
ten geleid door christen-democratische pre-
miers.

Het oppositieprobleem heeft ook een electo-
rale component. Het cda is een volkspartij, ‘een
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partij voor iedereen’, ook wel een catch-all-partij
genoemd. Het electoraat van het cda vertoonde
traditioneel grote overeenkomst met de Neder-
landse bevolking in het algemeen, alhoewel cda-
kiezers over het algemeen wel confessioneler
zijn en meer op leeftijd dan gemiddeld. De mobi-
lisatie van kiezers uit alle lagen van de bevolking
en de op consensus gerichte strategie maakte het
cda tot de meest dominante partij van het
Nederlandse partijstelsel. Dit karakter van
‘volkspartij’ is sinds lange tijd reeds een wezen-
lijk kenmerk van de christen-democratie zelf .
Christen-democraten streven naar een vertegen-
woordiging van alle sociaal-economische groe-
pen en lagen. Hierdoor kunnen zij moeilijk zeer
geprofileerde en radicale standpunten innemen.
Onmiddellijk zou een deel van de achterban zich
geschoffeerd voelen en de partij verlaten. Een
voorbeeld hiervan vormen de uitlatingen van
cda-lijsttrekker Elco Brinkman over de sociale
zekerheid bij de verkiezingen van 1994. Niet
langer garandeerde het cda de hoogte en duur
van de aow. Oudere kiezers en de wat linksere
aanhangers liepen massaal weg. En zij kwamen,
ook na het verdwijnen van de ouderenpartijen,
niet meer terug. Wat vroeger de kracht van de
beweging was, blijkt in de oppositie een zwakte.
Men kan geen eigen en duidelijk profiel ontwik-
kelen.

Nu ook de PvdA en de vvd hun traditionele
achterban overstijgen in hun electoraal appèl,
heeft het cda moeite om zich te handhaven als
een geloofwaardig alternatief. Ook de PvdA en de
vvd laten zien een ‘vergelijk tussen de sociale
groepen en lagen’ te kunnen bewerkstelligen en
hiermee ontvalt de christen-democratie haar
sterkste punt. De traditionele liberaal-confessio-
nele meerderheid lijkt niet langer te bestaan in
Nederland.

structurele zwakte en verval?

Een structurele oorzaak voor de zwakte van
christen-democratische oppositie ligt in het ‘bui-
tenparlementaire’ karakter van de partij. Zij
heeft altijd zwaar geleund op het maatschappe-

lijk middenveld voor de rekrutering van parle-
mentariërs, als informatiebron en voor politieke
steun. De cda-fractie, waar het zwaartepunt van
de parlementaire oppositie zou moeten liggen,
opereerde na het verlies van deze ‘maatschappe-
lijke link’ vaak zwak, was verdeeld en verregaand
ondergeschikt aan de partijtop. Structurele pro-
cessen als secularisatie, individualisering, afne-

mende partij-identificatie als gevolg van steeds
diffusere identiteiten, de ideologische dominan-
tie van het (neo)liberalisme en het veranderde
karakter van de politieke opponenten marginali-
seerden de christen-democraten in een steeds
kleiner wordende electorale niche. Het cda ver-
loor aantrekkingskracht op bijna alle groepen
kiezers. Meer dan de andere politieke partijen
raakte het cda ook organisatorisch in verval.

Het cda lijkt ook grote moeite te hebben zich
aan te passen aan de moderne vormen van poli-
tieke informatieoverdracht en machtsvorming.
In een tijd waarin populistische en kandidaat-ge-
oriënteerde campagnes worden gevoerd, politici
zich ‘profileren’ via de media, gesimplificeerde
politieke standpunten in oneliners moeten wor-
den gebracht en aansprekend leiderschap een
steeds belangrijker factor in de overweging van
de kiezer is, lijkt het cda een zware handicap te
hebben. Bij veel burgers behoudt het cda het
beeld van een pragmatische of zelfs opportu-
nistische bestuurderspartij. Wanneer die partij
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nu ineens principiële oppositie zou gaan voeren
of zeer populistische politieke boodschappen
gaat verkondigen, is dat in de ogen van kiezers
een trendbreuk en een ongeloofwaardige ge-
daantewisseling.

Een tweede kenmerk van structureel verval is
de maatschappelijke ontworteling van het cda.
Het maatschappelijk middenveld was traditio-
neel een machtsbron die onlosmakelijk verbon-
den was met het cda. Niet alleen was het een
bron van politieke en bestuurlijke informatie,
maar via het maatschappelijk middenveld en het
grote aantal lokale bestuurders reikte het cda tot
in de kleinste hoekjes van de samenleving. Daar-
naast waren de sterke banden met de civil society
ook van groot praktisch belang. Via allerlei maat-
schappelijke organisaties rekruteerde het cda

kundige en ervaren bestuurders en politici en
kon het een flinke achterban mobiliseren. Dit
maakte de partij tot een gewilde en betrouwbare
coalitiepartner, of in ieder geval tot een politieke
kracht die je maar beter niet tegenover je in de
oppositie kon hebben. Nu de macht langzaam
wegvloeit uit de partij, mijden zowel getalen-
teerde politici als gevestigde belangengroepen
het cda. Daar valt immers weinig meer te halen
in termen van politieke invloed en carrièreper-
spectief. Belangengroepen zoeken steeds vaker
de daadwerkelijke machthebbers van PvdA en
vvd op. Het verschrompelen van de organisatie
en het weglekken van informatie, mobilisatie-
vermogen, maatschappelijke invloed en politiek
talent maakt het cda steeds machtelozer.

Het machtsverlies van het cda op nationaal
niveau heeft er tevens toe geleid dat het allerlei
sleutelposities in het staatsbestel moest prijsge-
ven. Liberalen en sociaal-democraten verdelen
nu de topfuncties in het openbaar bestuur. Hoe
langer de uitsluiting van het cda aanhoudt, hoe
moeilijker het wordt om machtsposities terug te
krijgen. Voor bestuurders op lokaal niveau bete-
kent dit tevens dat zij steeds minder voor elkaar
krijgen omdat de directe connecties met
bewindslieden in hogere bestuurslagen verloren
zijn gegaan. Dit verlies van controle over het te
voeren beleid heeft ook electorale gevolgen. Im-

mers, wie geen beslisser is, verliest de media-
aandacht. Hierdoor heeft het cda het steeds
moeilijker om het voorgestane beleid (voor zo-
ver het al een alternatief heeft) onder de aan-
dacht van de kiezers te brengen. Een krachtige
oppositie is voor het cda onder deze voor-
waarden zeer moeilijk.

nieuwe wegen?

Binnen het cda werd men zich na de paarse re-
volutie langzaam ervan bewust dat als de partij
haar gedachtegoed niet opnieuw radicaal zou
doordenken en moderniseren, zij de oude
machtspositie niet meer zou kunnen heroveren.
Aanpassing was noodzakelijk, maar de opties
waren beperkt. Grofweg waren er vier mogelijke
strategieën om nieuwe maatschappelijk-poli-
tieke coalities te smeden om weer nationale
regeringsmacht te veroveren, met alle hun eigen
electorale of inhoudelijke problemen en nade-
len.

Eerste optie: echt conservatief

Een eerste optie die mogelijk onder leiding van
Jaap de Hoop Scheffer overwogen is, is een echt
conservatieve richting in te slaan. Sommigen
meenden dat het cda had kunnen proberen de
rol van conservatieve partij naar Anglo-Saksisch mo-
del op zich te nemen. Dat bleek echter geen le-
vensvatbare optie, aangezien de Nederlandse po-
litieke cultuur dit type conservatisme niet lijkt te
dulden. Sterker nog, de afwezigheid in Neder-
land van de traditie van het hard-core conserva-
tisme à la de Britten of à la de Amerikaanse repu-
blikeinen wordt historisch nu juist verklaard
door het succes van de confessionelen. Daar
komt bij dat het economische conservatisme
mede daardoor reeds lang en stevig gevestigd is
in de rechts-liberale stroming in Nederland en
de kiezers uit deze hoek vinden een natuurlijk
onderdak bij de vvd of vallen massaal voor de po-
pulistische lokroep van de libertijnse Fortuyn,
zeker als ze in normatief opzicht helemaal niet
conservatief zijn.
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Tweede optie: verlicht fundamentalisme

Een andere, mogelijk wel levensvatbare, maar
electoraal weinig aantrekkelijke optie was de par-
tij om te vormen tot een verlicht fundamenta-
listisch-christelijke partij, een soort oer-confessio-
nele partij dus, maar dan aangepast aan deze tijd.
Het cda heeft lang geworsteld met zijn christe-
lijke grondslag, die vertaald werd in een politieke
strategie die alle groepen diende aan te spreken.
Dat is de partij op het bijna rituele verwijt van on-
duidelijkheid komen te staan. Die onduidelijk-
heid zou men hebben kunnen opheffen door de
keuze voor een exclusief christelijke partij voor
christenen. Punt. Het fundamentalistische aspect
zou daarbij letterlijk het fundament hebben moe-
ten betreffen: het christelijke geloof en de bij-
belse openbaring. Het verlichte aspect zou het in-
zicht hebben moeten zijn dat dit fundamenta-
lisme aan niemand opgelegd kan worden, maar
door mensen zelf bewust en actief gekozen moet
worden als levenshouding en levenswijze. Voor
dit christelijk fundamentalisme is wellicht niet
veel, maar wel een duidelijke ruimte in de ‘per-
missive society’ die Nederland is.

Er zou ruimte zijn voor een verlicht funda-
mentalistische partij die kan aansporen tot een
ethisch reveil, kan oproepen tot christelijke her-
bronning, een onverbloemd pleidooi kan hou-
den voor het herstel van traditionele en in oor-
sprong christelijke normen en waarden, of wat
dies meer zij. Zo’n partij kan zonder angst voor
de noodzaak van praktische politiek een modern
pleidooi houden voor christelijke waarden die el-
ders in de postmoderne samenleving geen schijn
van kans krijgen. Volgens deze visie is er een par-
tij nodig die waarschuwt tegen de doodlopende
weg van het secularisme. Naar schatting is het
verlicht fundamentalistische segment in de
Nederlandse samenleving electoraal gezien zo’n
10 à 15 procent, dat wil zeggen, maximaal 15 à 22
zetels. Als potentiële coalitie-partner hoeft een
dergelijke partij zich natuurlijk geen illusies te
maken. Het cda als getuigenispartij zal ook
meer dan nu in directe competitie komen met de
ChristenUnie, die authentieker is op dat punt en

men zou kunnen verwachten dat deze weg leidt
tot marginalisatie van het cda zowel in strate-
gisch als electoraal opzicht.

Derde optie: de communitaristische strategie

Een derde mogelijke richting, waarvan men ele-
menten in de huidige lijn kan ontdekken, was
dat de partij zich zou transformeren tot een com-
munitaristische ofwel gemeenschapspartij die het
behoudend en zelfs reactionair angehauchte
postmodernisme of postmaterialisme mobili-
seert. De individualistisch gerichte waarden als
zelfontplooiing, die typisch zijn voor het post-
modernisme, krijgen een communitaristische
invulling. De politisering van een meer anti-
individualistische en meer op de ‘gemeenschap’
gerichte ideologie is mogelijk omdat er een
nieuw politiek spectrum in Europa is te ontwa-
ren. Terwijl de oude tegenstellingen van religie
en klasse verdwijnen, heeft zich een nieuwe poli-
tieke tegenstelling aangediend (hoewel het be-
lang ervan niet moet worden overdreven). Daar-
bij staan traditionelen en neoliberalen (inclusief
de PvdA) tegenover de meer behoudende krach-
ten. Op de conservatieve pool van dit spectrum
staan de ‘anti-individualistische, anti-groei’-
partijen die steeds meer de nadruk leggen op de
negatieve kanten van mondialisering, consu-
mentisme, marktwerking en aantasting van het
milieu. En dit keer is het niet links dat waar-
schuwt voor de negatieve gevolgen van onge-
breidelde economische groei en consumen-
tisme, maar zijn het juist de religieuze, rechts-
conservatieve partijen samen met ‘groene’
partijen. Als gemeenschapspartij zou het cda

zich tegen het libertaire denken en het extreme
individualisme bij de vvd kunnen keren. De
kans op een politiek verbond met de PvdA zou
stijgen en samenwerking zou kunnen verlopen
via de communitaristische vleugel van de
sociaal-democratie die gruwt van de Derde Weg.
Op het terrein van de milieu-politiek zijn er mo-
gelijkheden tot samenwerking met GroenLinks.
Door aansluiting te zoeken bij maatschappelijke
groeperingen als de milieubeweging en de anti-

s & d 4  |  20 0 2  

18

Het ccddaa na paars  Kees van Kersbergen & André Krouwel  De strategische opties van de christen-democratie

S&D april 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:46  Pagina 18



s & d 4  |  20 0 2  

globaliseringsbeweging kan het cda een sprong
voorwaarts maken. Terwijl de traditioneel
‘linkse’ partijen hun geloof in de individualis-
tische, consumerende burger bezingen, waar-
schuwen deze ‘neoconservatieven’ tegen het
destructieve effect op het gezin en andere sa-
menlevingsverbanden van al die hedonistische
consumptie. Langzamerhand verkondigen
christelijk-conservatieve en ‘groene’ partijen op
dit vlak gelijkluidende standpunten. Ook milieu-
partijen pleiten voor een zeker behoud van de
bestaande verhoudingen en verworvenheden. 

De opbouw van een dergelijke brede groepe-
ring past ook in de lijn die de christen-democra-
ten feitelijk hebben gevolgd sinds de ontzuiling.
Met het samenvoegen van kvp, chu en arp is
een beweging in gang gezet naar een brede inter-
confessionele politieke organisatie. Meer recen-
telijk is een voorzichtige opening gemaakt naar
andere gelovigen, zoals moslims en aanhangers
van andere niet-westerse godsdiensten. Vanuit
deze verbreding is het slechts een kleine stap om
ook de samenwerking aan te gaan met diegenen
die pleiten voor het behoud van Gaia, in plaats
van de Schepping.

In dit kader passen ook veel beter de door het
cda gekoesterde en breed opgevatte gezinspoli-
tiek, het appèl aan burgerzin en het idee van ge-
organiseerd en ‘moreel’ samenleven (samenle-
ven doe je niet alleen). Zo’n partij zal, wil ze voor
een redelijke groep kiezers aantrekkelijk zijn,
moeite moeten doen een nieuwe morele grond-
slag voor het gemeenschapsdenken te vinden.
Een groeiend deel van het electoraat maakt zich
zorgen over het verval van de sociale verbanden,
met name van het gezin, de verloedering en uit-
verkoop van de publieke voorzieningen, het ver-
nietigende effect van productie en consumptie
op het milieu, de genetische manipulatie van
plant, mens en dier en de steeds toenemende ar-
moede in grote delen van de wereld en de daaruit
voortvloeiende vluchtelingenstromen. Deze
groep kiezers, die niet is in te delen bij traditio-
neel links of rechts, is groter dan het traditioneel
christelijke electoraat. Het is voor het cda tevens
mogelijk deze brug te slaan naar diegenen die

protesteren tegen de effecten van de mondialise-
ring op de productie van lokale levensmiddelen.
In Frankrijk is het boegbeeld van deze beweging
de boer José Bové en in Nederland hebben recent
agrarische jongeren zich ook aangesloten bij het
verzet tegen de globalisering. Het is niet uitge-
sloten dat de christen-democraten hun gedachte-
goed herformuleren op een wijze die aansluit bij
de grote ‘neoconservatieve’ beweging die lang-
zamerhand aan kracht en cohesie wint.

Vierde optie: oude wijn in nieuwe zakken

Het cda moest overwegen of het zinvol was de
rol van een brede, voor uiteenlopende maatschappe-
lijke groepen electoraal aantrekkelijke middenpartij
nieuw leven in te blazen. Men heeft naarstig een
weg gezocht terug naar de christelijk-sociale lijn
die met Brinkman het onderspit delfde. Er is in
de politieke ideologie en strategie van het cda

sinds Nieuwe Wegen, Vaste Waarden (1995) en
Samenleven Doe Je Niet Alleen (1998) inderdaad in
deze zin iets gewijzigd. De strategie om de oude
vertrouwde sociaal-christelijke visie te bena-
drukken is verklaarbaar als men bedenkt dat de
kritische zelf-analyse, die volgde op de nederlaag
van 1994, aantoonde dat het verlaten van ‘het
sociale gezicht’ één van de grootste fouten was
geweest. Nadat echter uit de verkiezingsuitslag
van 1998 bleek dat het herstel van het oude
sociale gezicht electoraal niet zaligmakend was,
nam de verwarring in eerste instantie alleen
maar toe. Het oude sociale gezicht met nieuwe
make-up opmaken was weliswaar geen panacee,
maar zonder was geen gezicht. Het cda is dan
ook in deze richting voortgegaan. Voormalig
partij-ideoloog Jan Peter Balkenende is als leider
de verpersoonlijking van deze poging het oude
gedachtegoed te rehabiliteren. Het huidige pro-
gramma (Betrokken Samenleving, Betrouwbare
Overheid), waarmee hij de kiezersmarkt op is ge-
gaan, bevat een duidelijke beschrijving van de
oude, op de christelijke politieke en sociale leer
gebaseerde politieke ideologie. Het program is
consistent en helder in de manier waarop het de
vaste waarden (gespreide verantwoordelijkheid,
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publieke gerechtigheid, solidariteit en rent-
meesterschap) vertaalt in concrete beleidsdoel-
stellingen.

De kracht van het cda was ooit dat de partij
een bemiddelende en accommoderende rol kon
spelen tussen gepolariseerde maatschappelijke
en politieke krachten die functioneerden op ba-
sis van collectieve sociale en politieke identitei-
ten. Dit bepaalde de positie van het cda in het
midden van het politieke spectrum. Zulke collec-
tieve identiteiten als ‘de protestanten’, ‘de katho-
lieken’, ‘de arbeiders’, ‘de boeren’, ‘de midden-
standers’, ‘de employees’ en ‘de kapitalisten’ be-
staan echter niet meer of ¬ voorzover ze nog
bestaan ¬ functioneren ze niet meer als poli-
tieke identiteiten. De diepere oorzaken? Heel
kort door de bocht: individualisering, ontzuiling,
secularisatie, deconfessionalisering, de groei van
de middenklasse-samenleving. Het gaat hier om
de ultieme consequenties van het voortgaande
proces van modernisering en wellicht zelfs post-
modernisering van de westerse, kapitalistische,
post-industriële samenleving. Een belangrijk
kenmerk van de deze samenleving is het om-
vangrijke, maar amorfe en diffuse midden, waar-
uit slechts diffuse identiteiten voortkomen.

Als de kracht van het cda ooit erin bestond de
bemiddeling tussen duidelijke en tegengestelde
collectiviteiten te organiseren en daar electoraal
van te profiteren, dan verliest de beweging van-
zelf dat vermogen op het moment dat de beteke-
nis van de collectieve identiteiten is afgenomen.
De politiek der bemiddeling vormde de kern van
de christen-democratie als politieke beweging,
maar is door de maatschappelijke ontwikkelin-
gen achterhaald. Nogmaals: wat valt er te be-
middelen tussen groepen die niet meer bestaan,
of misschien nog wel bestaan maar niet meer als
collectief georganiseerde belangengroepen in de
politiek functioneren, dus electoraal niet te mo-
biliseren vallen? Kortom, de weg terug naar hoe
het vroeger was lijkt een heilloze. Er lijkt simpel-
weg geen weg terug te bestaan. De christelijk-so-
ciale weg lijkt daarmee een doodlopende te zijn,
of beter nog, een weg terug naar een ideologie
die niet meer van deze tijd is. Natuurlijk kan een

partij als het cda proberen zich aan gewijzigde
omstandigheden aan te passen en dat gebeurt
ook. Maar de kans van slagen het oude cda te
doen herleven moet niet hoog worden ingeschat.
De secularisatie plus het einde van de voor-
waarden voor de politiek der bemiddeling heb-
ben namelijk het wezen van de beweging aan-
getast.

terug aan de macht na paars?

Het cda heeft een probleem. De eigen machtspo-
sitie is nog steeds tanende, zowel electoraal als
bestuurlijk. Zelfs bij het (voorspelde) grote ver-
lies van vvd en PvdA bij de aanstaande verkiezin-
gen, groeit de cda-aanhang niet of nauwelijks.
De partij peilt aanhoudend heel dicht bij de
maximaal 20 procent van haar gedeeltelijk ‘com-
munitaristische’ en gedeeltelijk traditionele
kerkse kern-electoraat. Naast de electorale
zwakke positie lekt intussen ook het bestuurlijk
talent weg uit de partij. Bestuurlijk vallen steeds
meer cda’ers uit de boot (alhoewel de college-
onderhandelingen op lokaal niveau nog lang
niet overal zijn afgerond). Door het verval van de
landelijke macht en de zeer onevenwichtige
regionale macht dreigt de partij wel te versplin-
teren. Nu ook de landelijke partijorganisatie
langzaam maar zeker ten onder gaat, blijft er niet
veel meer over van de voormalig aantrekkelijke
coalitiepartner met een diepe sociale worteling.
De maatschappelijke ontworteling van de partij,
het weglekken van bestuurlijke ervaring en de
strategische centrumpositie zijn allemaal ver-
dwenen of onzeker geworden.

Na bijna acht jaar in de oppositie is het duide-
lijk dat het cda electoraal niet profiteert van het
plotseling manifest geworden ongenoegen (of
ongeduld) over het paarse beleid bij de kiezers.
Sterker nog, de partij heeft geen rol gespeeld bij
het articuleren en mobiliseren van de anti-
paarse krachten. Immers, niet het cda lijkt het
alternatief voor veel kiezers te zijn, maar een ra-
dicaler soort oppositie: de populistische agenda
van Pim Fortuyn. De opkomst van Fortuyn lijkt
zeer ongunstig voor het cda. Fortuyn verhoudt
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zich vooral tot de paarse coalitiepartijen. In een
ongekende politieke mediahype trekt Fortuyn
61 procent van alle media-aandacht naar zich toe
en spreekt het volk toe over de ‘misstanden’ die
acht jaar Paars hebben veroorzaakt. En dat ter-
wijl¬ zoals Pieter Hilhort en sp-leider Jan
Marijnissen al terecht opmerkten ¬ zijn be-
leidsvoorstellen ‘pimpelpaars’ zijn, dat wil zeg-
gen een radicalisering van wat de paarse kabinet-
ten toch al doen. Het cda wordt niet genoemd en
komt niet in beeld: de partij wordt nog onzicht-
baarder dan ze al was. Vanuit een meer strate-
gisch perspectief ontstaat evenmin een gunstig
beeld. De opkomst van Fortuyn maakt een twee-
partijen coalitie waarschijnlijk onmogelijk. Het
cda wordt hierdoor in eerste instantie gedwon-
gen te kiezen tussen deelname in een rechtse
coalitie met de vvd en Lijst Pim Fortuyn of een
linkse coalitie met de PvdA en GroenLinks.

De meest recente machtsverschuiving in het
cda, waarbij de rechtervleugel met De Hoop
Scheffer en Hillen aan de kant is gezet ten fa-
veure van een meer sociaal profiel, lijkt deel-
name aan een zeer geprononceerde rechtse coali-
tie in de weg te staan. Een nieuwe beweging naar
rechts zou opnieuw de richtingenstrijd doen los-
barsten. Ook anderszins lijkt een Fortuyn-vvd-
cda coalitie een riskante onderneming. Zo’n
rechts kabinet zal een zeer groot aantal onerva-
ren politici herbergen. Het cda zal met een
nieuwe generatie bestuurders moeten komen,
bij Lijst Pim Fortuyn zit bijna niemand met poli-
tieke en bestuurlijke ervaring en bij de vvd zul-
len ervaren sociaal-liberale ministers als Zalm en
De Grave als boegbeelden van paarse politiek ge-
slachtofferd moeten worden. Voor zover dat is
vast te stellen zonder formeel programma bij
Lijst Pim Fortuyn, lijkt er ook ideologisch en pro-
grammatisch voor het cda weinig te halen uit
een rechtse coalitie. Fortuyn en de vvd leggen
sterk de nadruk op marktwerking. Het gemoder-
niseerde cda-verhaal van Balkenende, onder het
motto ‘de samenleving telt’, staat haaks op het
anti-staat en pro-markt denken van Fortuyn.
Juist de christen-democratische politiek der be-
middeling via het middenveld en de bijbeho-

rende corporatistische besluitvormingsmecha-
nismen hebben geleid tot de passieve en op kost-
bare ‘hangmat-verzorgingsstaat’ die Fortuyn
nu juist wil bestrijden. Overigens is in dit ver-
band wel bijzonder opvallend dat cda-leider
Balkenende als enige politicus van de gevestigde
orde expliciet regeringssamenwerking met
Fortuyn niet uitsluit. Mogelijk probeert hij op

deze manier toch nog wat te profiteren van het
door Fortuyn geactiveerde anti-paarse senti-
ment.

Een hele draai rechtsom met de vvd en
Fortuyn is ook uit strategisch oogpunt riskant.
Het cda brandmerkt zich dan als rechts-conser-
vatief net als de Oostenrijkse övp en de linkse,
sociale vleugel in de partij zal in opstand komen
of weglopen. De nieuw opgerichte ChristenUnie,
die zich inmiddels al als links alternatief heeft
aangeboden, kan dan een nieuw politiek onder-
komen betekenen voor deze gedesillusioneerde
cda-ers. De christen-democraten zijn dan
weer terug bij af met twee kleinere christelijke
partijen. Tegelijkertijd is een coalitie met
Fortuyn en vvd strategisch onaantrekkelijk om-
dat het cda dan niet zoals vroeger gebruikelijk
de dominante kracht is binnen de coalitie en
regeert met een kleinere rechtse partij. Binnen
de rechtse variant zal het cda in de minderheid
zijn naast twee rechtse partijen.

Een linkse coalitie met PvdA en GroenLinks,
zo die al getalsmatig mogelijk zal zijn, lijkt voor
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het cda aantrekkelijker, maar datzelfde geldt
niet noodzakelijkerwijs voor de PvdA, of althans
niet voor de sociaal-liberale, Derde Weg-vleugel
van de partij. De aanhangers van de sociaal-libe-
rale richting achten de laatste acht jaar regeren
zonder het cda nog onvoldoende om de invloed
van de christen-democratie op het denken van de
sociaal-democratie uit te wissen. De nalaten-
schap van deze samenwerking, de vastgelopen
passieve en paternalistische verzorgingsstaat,
is ¬ dankzij halfslachtige pogingen van de
paarse coalities ¬ nog lang niet opgeruimd en
zal bij het aangaan van een coalitie met het cda

du moment nieuw leven ingeblazen worden.
Deelname aan een coalitie met de PvdA en de

vvd kan natuurlijk ook, maar die kaart kan in
verkiezingstijd door een partij, die in oppositie
is tegen deze partijen, vooralsnog niet worden
uitgespeeld. Na de verkiezingen en misschien

gedwongen door de opkomst van Fortuyn, kan
een coalitie van het cda met de huidige paarse
coalitiepartijen (eventueel zonder d66) overwo-
gen worden. Het maakt de partijen natuurlijk
ongeloofwaardig en zelfs onbetrouwbaar in de
ogen van veel kiezers. Voor het cda zal boven-
dien de profilering tussen de ‘linksere’ PvdA en
de ‘rechtsere’ vvd zeer moeilijk zijn. Een derge-
lijke combinatie zal waarschijnlijk ook weinig
stabiel en populair zijn, geconfronteerd als zij
zich zal zien met ferme oppositie ter linkerzijde
(GroenLinks, sp) en het luidkeelse, populistische
geweeklaag ter rechterzijde (Fortuyn). Geen aan-
trekkelijk perspectief voor een partij die zelf
noch ferm is, noch graag jeremieert.

Dit stuk is gebaseerd op wat eigen werk en we hebben
gebruik gemaakt van andere bronnen.
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