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Fuseren & maximaliseren 

M&A (Mergers & Acquisitions) is het modieuze tover
woord in het moderne bedrijfsleven. Het simpelweg 

zo veel mogelijk verkopen van je spullen of diensten 
biedt allang niet meer voldoende garantie voor suc
cesvolondernemen. Steeds vaker stuiten individuele 

bedrijven op de grenzen van hun autonome groei. 
Het fuseren met of overnemen van een andere on
derneming kan dan uitkomst bieden. Het zorgt in 
één klap voor een groter marktaandeel, leidt dikwijls 

tot efficiencyvoordelen en is soms gewoon een effec
tieve manier om een lastige concurrent uit de weg te 

ruimen. 
Ook op de politieke marktplaats zijn fusies en over

names geen vreemde verschijnselen. Sterker nog: op 
D66, de SP en de SGP na zijn alle Nederlandse poli

tieke partijen de resultante van een samenvoeging. 
Meestal vormde toenemend inhoudelijk grensver
keer de eerste aanzet om te komen tot een partijpoli

tieke fusie. Maar ook om meer opportunistische 
motieven - bijvoorbeeld het streven naar stemmen
maximalisatie ofhet reduceren van overheadkosten -
kan een partij fusie een interessante optie zijn. 
De geschiedenis geeft alle aanleiding om regelmatig 
de mogelijkheden voor partijpolitieke fusies serieus 
te onderzoeken. Na de culturele aanloopmoeilijkhe

den die gefuseerde ondernemingen eveneens vaak 
parten speelt, komen al snel de synergetische effec
t~,,;<.~;':1=3) vrij. En, =isschien nog wel belangrijker, 
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matie. Voor het CDA spelen nog andere overwegin
gen. Het CDA beschikt inmiddels over een vrijwel ex

clusief christelijk electoraat. In het licht van de voort

schrijdende ontkerkelijking is er daarom alle reden 
om met het bestaande profiel te verwachten dat het 

CDA zich in toenemende mate consolideert tot een 
middelgrote partij, als grootste vertegenwoordiger 

van de christelijke minderheid van ons land. In dat 
scenario past een strategie van vervanging van het, 
door overlijden wegvallende, electoraat, of maximaal 
gematigde (autonome) groei. Op termijn zou binnen 

dit profiel nog wel een fusie met de ChristenUnie in 
beeld kunnen komen, teneinde de electorale positie 

in stand te houden of iets te versterken. 
Wanneer het CDA toch wil meedingen in de strijd 
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is dat de kiezer weinig moeite lijkt te hebben met 
partijpolitieke concentratie. Van een electorale af
straffing is in ieder geval niet of zelden sprake. 
Groenlinks vormt wellicht het beste voorbeeld van 
een recente succesvolle fusie. PSP, PPR en CPN zaten 

ieder voor zich onmiskenbaar vast in een neerwaart
se spiraal. Inmiddels mag zonder twijfel aangeno

men worden dat de electorale positie van Groen
Links aanzienlijk beter is dan de gefuseerde entitei
ten ooit op eigen kracht voor elkaar hadden kunnen 

krijgen. Synergie dus. En als de tekenen niet bedrie
gen zal ook de nieuwste fusie, de ChristenUnie, door 

de kiezers eerder worden beloond dan veroordeeld. 
Wanneer Nederland zich inderdaad grotendeels ont

wild<elt tot een politiek twee-stromenland, zoals me
nig commentator vermoedt, dan zouden er de ko

mende jaren nog wel eens andere fusies kunnen vol
gen. Toch doet het (voorspelde) electorale succes van 
de SP en Leefbaar Nederland eerder het tegendeel -
electorale behoefte aan een verdere diversificatie -

vermoeden. Beide partijen presenteren zich niette
min eerder als een alternatief voor het politieke esta
blishment als geheel dan als een nieuwe smaak bin

nen het bestaande politieke spectrum. Het belang
rijkste probleem voor de gevestigde politieke partijen 
is dan ook vooral gelegen in de moeite om de kiezer 
uit te leggen wat hun onderscheidende propositie 

nog is. Dat er vele partijen op het verkiezingsmenu 
staan, aanvaarden veel kiezers ogenschijnlijk vooral 
als een voldongen feit, niet als welkome variatie. 
Voor de gevestigde politieke partijen bestaan er daar
om twee opties: ofwel het verscherpen van het on
derlinge onderscheid door polarisatie ofwel het ver
enigen van de krachten in een nieuwe politieke for-

om de eerste plaats, zullen relatieve verbeteringen in 
de prestaties en profilering van de christen-demoCl'a
tie waarschijnlijk onvoldoende zoden aan de dijk zet

ten. Een ambitieuze of zelfs agressieve groeidoelstel
ling kan daarom niet zonder het nadenken over de 
mogelijkheden om te komen tot een alliantie met 

andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld de moslims 
in ons land, of zelfs een fusie met een andere politie
ke groepering. 

Het lijkt op dit moment een fantasierijk en onwen
nig scenario, maar een fusie met de WD of de PvdA 

is vanuit deze meer bedrijfsmatige analyse toch iets 
dat te denken geeft. Het voortbestaan van het CDA 
als partij, zelf het product van een fusie die menig

een 25 jaar geleden nog met grote twijfel begroette, 
is immers geen doel in zichzelf. De christen-demo
cratische beweging is uit op de maximalisatie van de 

maatschappelijke invloed van haar visies en ideeën. 
Wanneer het CDA als instrument om dat doel te be

reiken een sta in de weg wordt, is het de hoogste tijd 
om onvermoede perspectieven te onderzoeken. 
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