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Mix van politieke partij, 

Greenpeace en ANWB 
MR. F.A.M. VAN DEN HEUVEL 

De traditionele politieke partijen liggen zwaar onder vuur. De bekende Spaan

se socioloog Manuel CasteIls had de trieste uitslag van de Franse verkiezingen 

(waar Le Pen de linkse presidentskandidaat jospin versloeg) voorspeld: 'Kijk 

naar de Franse verkiezingen dezer dagen. Er is wantrouwen ten opzichte van 

alle partijen. En dat zie je in bijna elke democratie in de wereld. Mensen ver

trouwen niemand. De regering zegt iets te zullen doen, maar doet dat niet. 

Daarom straffen de kiezers de regering door op 'die andere vent' te stemmen. 

Die vertrouwen ze ook niet. Maar ze hebben in ieder geval de zittende politi

cus gestraft. Mensen stemmen meer ergens tegen dan ergens voor, omdat ze 

niet verwachten dat wat ze willen zal worden bewerkstelligd door welke poli

ticus dan ook' (NRC Handelsblad, 21-4-2002). Frank van den Heuvel is niet van 

deze pessimistische visie overtuigd. Zijns inziens kunnen de bestaande partij

en zoals het CDA het vertrouwen nog zeker terugwinnen. Daartoe moet er nog 

wel wat aan de werkwijze en organisatie van de traditionele partijen verande

ren. 

Paars wilde een aardverschuiving in de nationale politiek veroorzaken. Welnu, 

dat gaat blijkbaar lukken. Massaal wordt paars naar de schroothoop verwezen. 

Massaal is het onbehagen over de paarse politiek. Ook massaal is de afkeer van 

de Haagse politiek. Een buitenstaander als Fortuyn en een buitenstaande partij 

als Leefbaar Nederland mobiliseren het volk. Met z'n allen tegen de bestaande 

partijen. Is dit de oplossing? Neen. Ligt hier de oplossing? Ja. Enkele jaren gele

den hadden we de dot.com-bedrijven. Deze zouden een nieuwe richting aangeven 

in het economisch en daardoor ook in het maatschappelijk leven. Na een zeer 

korte hype legden ze het loodje en bleken de oude, organisch gegroeide be-drij

ven de overlevers: de corp.com's. Wel zullen ze met de tijd mee moeten gaan. En 

wanneer oude, sterk gewortelde bedrijven op de juiste manier hun oude kracht 

en merken combineren met de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden win

nen ze het. De corp.com zet z'n zorgvuldig opgebouwde merk, reputatie, infra

structuur en klantrelatie in in combinatie met nieuwe mogelijkheden als inter

net, slimme allianties en transparantie. Of, om het anders te zeggen, Nieuwe 

wegen, vaste waarden. 

Terug naar de politiek. De echte, duurzame vernieuwing zal moeten komen van

uit de bestaande politieke partijen. Alle initiatieven van nieuwe partijen hebben 

het niet overleefd. D66 is misschien de uitzondering, maar waarschijnlijk na 15 
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mei de bevestiging hiervan. Daarnaast zijn er de laatste jaren nog allerlei onder

stroom-bewegingen opgericht als 'De Club van Schier', 'Red de beschaving' en 

'Elk mens telt'. 

Wat is nu de taak voor de bestaande poltieke partijen, in casu voor het CDA? 

Beter en slimmer inspelen op gedachten in de onderstroom, maar wel passend 

bij het gedachtegoed en de historie van de partij. Politieke partijen moeten veel 

breder worden. Een soort beweging, bestaande uit vier verschillende onderdelen. 

Enerzijds is het een organisatie die over bepaalde onderwerpen een brede coali

tie kan smeden van belanghebbenden. Anderzijds is het zakelijk georganiseerd 

bedrijf dat faciliteiten biedt aan leden en belanghebbenden. Hierbij kun je den

ken aan het ondersteunen van leden bij het invullen en regelen van allerlei 

maatschappelijke zaken als het aanvragen van zorgvoorzieningen, belastingfor

mulieren en onderwijszaken. Het gaat dan over onderwerpen waar nu de overhe

den vaak tekortschieten. Voorts dient de beweging een forum te zijn voor creatie

ve gedachten: een denktank En natuurlijk heeft de beweging een politieke partij 

die het Haagse deel voor haar rekening neemt, doch slechts als een onderdeel 

van een veel bredere beweging. Uiteindelijk zal een partij, en ik denk dat het 

CDA daar uitstekende papieren voor heeft, een mix zijn van Greenpeace, de 

ANWB, denktank en een politieke partij. 

Bij het invullen van deze brede beweging zal deze politieke partij nieuwe stijl 

zaken moeten oppakken die bij haar passen. Herkenbaar voor de mensen. Philips 

kan wel in nieuwe media gaan, maar niet in borrelnootjes. Het CDA zal dus met 

name maatschappelijk gerichte zaken moeten oppakken. Daarbij kan het CDA 

haar merk (degelijk), reputatie (ruim honderd jaar historie, bestuurservaring en 

solide beleid) en de infrastructuur van ruim 500 afdelingen en vele duizenden 

leden (veerkracht, distributiemogelijkheden en fijnmazigheid) moeten inzetten. 

Om iets concreets te noemen bij het inzetten van de infrastructuur: organiseer 

voorverkiezingen zoals in de Verenigde Staten. We doen er vaak lacherig over, 

maar het goede van de primaries is dat het echt van onderop georganiseerd is; 

iedereen kan meedoen. In iedere sportzaal, in ieder dorp, in iedere staat worden 

politici gedwongen helder hun standpunt naar voren te brengen en mensen voor 

zich te winnen. Een partij als het CDA zou zich als partij van de regio's perfect 

lenen voor dit systeem. Primaries in iedere provincie betekent veel media-aan

dacht, zeker ook lokaal (lokale TV-zenders en kranten) en kandidaten worden 

gedwongen zich steeds goed te presenteren en niet alleen Haagse, maar even

eens regionale issues te bespreken. De primaries zouden moeten eindigen in een 

twee- of driestrijd in het najaar voor de verkiezingen. 

Tevens zou het CDA als brede beweging veel vaker slimme allianties moeten aan

gaan met allerlei bewegingen die passen bij zijn gedachtegoed. Rond maatschap

pelijke vraagstukken als gezondheidszorg, onderwijs, de ethische kwesties is het 
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CDA als politieke beweging bij uitstek een goed forum. Geen ziel en zaligheid 

uitleveren aan elkaar, maar wel slim gezamenlijk optrekken bij gezamenlijke 
belangen. 

Een denktank binnen de brede beweging moet onafhankelijker van het Haagse 

politieke keurslijf kunnen opereren en ideeën lanceren. Zeker voor het CDA, 
maar niet exclusief. 

Wat betreft de ledenorganisatie zijn binnen het CDA de eerste stappen gezet 

naar een gedifferentieerd lidmaatschap. Dit kan nog gevarieerder. Biedt een 

breed pakket en dan hoeft niet meer ieder lid meteen politiek actief te zijn of lid 

te zijn voor alles. Twee grote ledenorganisties, de Rabobank en de ANWB, groei

en momenteel als kool. Ze bieden hun leden allerlei soorten diensten en facilitei

ten aan. Niet alles is verplicht, maar er ligt wel een duidelijke band. Tevens ligt 

hier een mogelijkheid voor het CDA om meer inkomsten te genereren zonder 

afhankelijk te zijn van de overheid. Ook hier dus meer creativiteit en innovativi

teit gewenst. Juist wanneer deze zaken slimmer en beter georganiseerd zijn, is er 

meer ruimte voor de inhoud. Tevens heb je als politieke partij een breder draag

vlak en zitje niet enkel in het Haagse verdomhoelqe. Kortom, ook een positieve
re pers. 

Uiteindelijk zal het CDA een ander soort organisatie moeten zijn: een solide be

weging die haar oude waarden behoudt, maar via nieuwe wegen invult, waarbij 

zakelijke organisatie, inhoudelijke diepgang en een positieve uitstraling samen

gaan in een beweging die eem mix is van een politieke partij, een belangenver

eniging, een denktank en een 'ANWB': een traditionele ledenvereniging, een 

sterke groep donateurs en mensen die bepaalde faciliteiten zoeken en vinden bij 
het CDA. 

Mr. F.A.M. van den Heuvel is redactielid. 
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