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Generaties christen-democraten 

Enl<ele bevindingen van een 

onderzoel< onder CDA-leden 

DR. J .J .M. VAN HOLSTEYN EN DR. R.A. KOOLE* 

Als we het oog slechts richten op bet ledental, is het CDA de grootste partij 

van Nederland. Met 86.000 !eden (eind 1998) worden PvdA (61.600) en WD 

(51.265) op ruime achterstand gezet, om van de overige partijen maar niet te 

spreken.' Toch ontkomt bet CDA niet aan de trend van dalende ledentallen. 

Terwijl in de jaren vijftig ongeveer 10 a 15 procent van de kiezers tevens lid 

van een politieke partij was, was dat in 1998 minder dan 3 procent. De meeste 

partijen in Nederland hebben te kampen met de afname in deze zogeheten 

organisatiegraad, maar voor de grote christen-democratiscbe partijen is het 

verval wel heel drastisch geweest. 

Van de voorlopers van het CDA was het met name de KVP die, in de jaren zestig, 

met een dramatische teruggang in het aantalleden werd geconfronteerd: van 

' 385.500 in 1960 naar 97.300 in 1970. Processen als ontzuiling en ontkerkelijking 

worden in de regel en met recht als belangrijkste oorzaken gezien, maar de ach

teruitgang is wellicht mede te verklaren vanuit de uitbundige inschrijving van 

!eden in de hoogtijdagen van de verzuiling, die met de ontzuiling en de centrali

sering van de contributieheffing rand 1970 verdween. Zo ontdekte de Limburgse 

Statenkringvoorzitter tijdens een ledenwerfactie in 1959 een gezin dat niet min

der dan negen KVP-leden telde'- dat zal nu niet zo snel meer voorkomen. Niet 

aileen de KVP, maar ook de ARP en de CHU zagen in de jaren zestig hun !eden tal 

/ slinken. De ARP ging van 97.980 naar 80.695, de CHU van 48.000 naar 28.900. In 

de jaren zeventig zette de achteruitgang in ledentallen zich door, zij het in een 

kalmer tempo, en bij de oprichting van het CDA in 1980 werden 143.000 !eden 

geteld. Zoals gezegd stond de teller eind 1998 op 86.000 !eden stil. 

Vrijwel aile partijen ondernemen pogingen om de exodus van !eden te stoppen 

en nieuwe !eden te winnen. Ook het CDA. De partij mag zich 'de grootste vrijwil

ligersvereniging van Nederland' noemen en de afdeling Vriezenveen mag er in 

1999 in geslaagd zijn op een bestaand aantal van 175 !eden 50 nieuwe !eden te 

werven, desalniettemin erkent partijvoorzitter Van Rij dat de aantrekkingskracht 

van politieke partijen afneemt. Voor het CDA houdt dit volgens de voorzitter een 

opdracht in: 'Kortom aan ons de taak, nee de plicht, om naar andere wegen te 

zoeken om de mensen te bereiken die vanuit geloof politiek willen bedrijven.' 
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Hij pleitte voor de oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en 

Spiritualiteit 'om vanuit de eigen inspiratiebron, deC, de dialoog aan te gaan 

met andere christenen en anders-gelovigen die nu geen aansluiting hebben bij 

de politiek'.' Of een dergelijk initiatief leidt tot een groei van het ledenbestand 

van het COA moet uiteraard nog worden afgewacht. 

De toekomst is onzeker, maar over de huidige !eden is wel het een en ander 

bekend, onder meer over de vraag waarom mensen zich bij het COA hebben aan

gesloten. Voor partijen die niet aileen nieuwe !eden willen werven, maar ook 

bestaande !eden willen behouden, is een antwoord op de vraag waarom mensen 

lid zijn en blijven van groat belang. Voor het COA zijn deze vragen extra rele

vant, omclat het gaat om een partij die ontstaan is uit een fusie, nu twintig jaar 

gcleclen. Kent de partij nog sporen van dit verleden in haar ledenbestand? Oeze 

vraag sluit aan bij het thema dat het COA voor het jaar 2000 heeft gekozen: Jaar 

van de Generaties. Zijn bijvoorbeeld de partijleden die zich reeds bij een van de 

moedcrpartijen aansloten, gelet op hun achtergrondkenmerken en motieven om 

partijlid te worden en te blijven, anders dan of gelijk aan !eden die zich aanslo

ten toen her COA een politiek teit was? 

Om deze en tal van andere vragen met betrekking tot de recrutering en motive

ring van partijleden te kunnen beantwoorden, is in het voorjaar van 1999 een 

onderzoek gehouden onder partijleden van COA, PvdA, WO en 066 (zie voor 

enige uitleg over de opzet en uitvoering van dit onderzoek het kader bij dit arti

kel). In dit artikel wordt een beknopt en inhoudelijk beperkt eerste verslag 

gedaan van dit onderzoek, toegespitst op het COA.4 Wie zijn de !eden van het 

CDA? Waarom zijn zij lid geworden en zijn zij dat gebleven? En zijn er bij dit 

;!Ill's verscl1!llcn in generaties te ontdekken: verschillen tussen COA'ers die lid 

zijn geweest van KVP, ARP of CHU en zij die dat niet zijn geweest of althans de 

mogelijkheid hebben gehad zich direct als COA-lid aan te melden?s 

Leden van bet CDA: een schets van generaties 

Hoe zien COA-leden er uit? Op basis van ons onderzoek zullen we een profiel van 

twee genera ties COA'ers schetsen, te beginnen met enkele demografische ken

merken (zic tabel 1 )." Een eerste constatering is dat het COA zich wat het 

geslacht der !eden betreft laat kennen als een mannenpartij: niet minder dan 

drie kwart (76 procent) is man. Een oververtegenwoordiging van mannen treffen 

we eveneens maar in wat mindere mate aan bij de WO (69 procent) en PvdA (64 

procent). Van de vier onderzochte partijen zijn aileen bij 066 mannen en vrou

wen min of meer gelijkelijk vertegenwoordigd (52 vs. 48 procent). Oat het typi

sche CDA-lid man is, is overigens niet nieuw: midden jaren tachtig waren zelfs 

vier op elke vijf !eden van het COA van het mannelijk geslacht. 7 Langzaam maar 

zeker lijkt er sprake van een (relatieve) toename van het aantal vrouwelijke 
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Tabel 1 

Enkele achtergrondkenmerken van !eden van het CDA, 

naar generatie 

generaties CDA'ers CDA 
lid voor 1975 lid in/na 197' totaal 

geslacht· 
-man 86 71 76 
-vrouw 15 29 25 
totaal 101% 100% 101% 
N~ 241 265 587 
geboortcjaar· 
- -voor 1935 66 19 43 
- 1935-1944 25 26 25 
- 1945-1954 8 31 20 
- 1955-1964 0 15 8 
- 1965-1974 9 4 
-1975 en later 1 0 
totaal 99% 101% 100% 
N~ 240 263 585 

hoogste genoten opleiding 
- lagere school 9 3 6 
- lbo, leao, hh.school 13 6 10 
- mula, mavo 15 14 14 
- havo, mbo, 3-j. hbs 26 25 25 
- vwo, gymn., 5-j. hbs 8 10 9 
- hbo, universiteit 29 43 36 
totaal 100% 101% 100% 
N~ 239 260 575 

subjectieve sociule klasse 
- hogere klasse 9 10 9 " 
- hagen' middenklasse 27 35 32 
- gcwonc m iddcnklasse 54 49 51 
- hogere arbeidersklasse 5 2 3 
- gewone arbeidcrsklasse 6 4 5 
totaal 101% 100% ggrx~ 

N~ 224 256 551 
rcligic· 
- gecn 0 2 1 
- roomskatholiek 39 51 45 
- Nederlands hervormd 19 19 20 
- gercformeerd 38 25 32 
- anders 3 3 3 
totaal 99(~) 100% 101% 
N~ 244 264 585 
krrkhezoek · 
- wekelijks 69 37 54 
- maandelijks 18 37 26 
- jaarlijks 8 19 14 
- (praktisch) nooit 5 6 6 
totaal 100% 99% 100% 
N~ 245 265 589 

mccst gclczen regio(lokaal61% rcgio(lok.68'% regio/lok.65% 
(landelijkc krantcn) Trouw 361X'l Trouw 20 1Xl Trouw 28% 

grootstc grocp lid van NCRV 53% NCRV 28% NCRV 42% 
KRO 29% KRO 24% KRO 26% 

!eden: waar bij de oudste generatie CDA'ers 

niet minder dan 86 procent man was, is 

het vergelijkbare percentage voor de jong

ste generatie 71 procent. 

Ook wat leeftijdsopbouw betreft, wijkt het 

CDA afvan de PvdA, de VVD en D66: het 

CDA heeft relatiefveel oude(re) !eden. Van 

het CDA is een ruime meerderheid (68 pro

cent) voor 1944 geboren, terwijl de cijfers 

voor VVD, PvdA en D66 respectievelijk 55, 

43 en 28 procent zijn. Het spiegelbeeld tref

fen we ook aan: van de !eden van D66 is 21 

procent na 1965 geboren, voor VVD en 

PvdA gaat het om 8 procent, en van de in 

ons onderzoek participerende CDA-leden is 

slechts 4 procent in 1965 of later geboren 

(34 jaar of jonger). In 1986 was een verge

lijkbaar percentage 30 jaar ofjonger. Ook 

de groep oudere partijleden is niet in rela

tieve omvang toegenomen. In 1999 is -

zoals gezegd- 68 procent 54 jaar of ouder; 

in 1986 was een zelfde percentage 51 jaar 

of ouder. Hoewel de gegevens niet exact 

vergelijkbaar zijn, laten zij een conclusie 

dater de laatste tijd sprake is van een forse 

vergrijzing niet toe. 

Mede omdat leeftijd en opleiding samen

hangen, mag het niet verbazen dat het 

opleidingsniveau van de CDA-leden vergele

ken met de !eden van de drie andere partij

en 'laag' is. Van de CDA'ers geeft weliswaar 

36 procent aan als hoogste opleiding hoger 

beroepsonderwijs of een universitaire stu

die te hebben gevolgd (in 1986 32 procent), 

maar dit percentage was en is relatief 

bescheiden. Onder VVD'ers is het vergelijk

bare percentage namelijk 55 procent (in 

1986 51 procent), onder PvdA'ers 58 pro

cent (1986: 41), en van de !eden van D66 

geeft zelfs 82 procent (1986: 73) aan een 

dergelijk opleidingsniveau te hebben 
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, /11:111 / 11il~lqkdt'IIOIIdtTZOl'k /.cid~l! Jl)l)l) bereikt. Overigens kent het CDA op dit punt 

verschillen tussen de onderscheiden genera

ties, en het zal niet verbazen dat de hoogst

genoten opleiding van de oudste genera tie 

over het geheel genomen lager ligt dan die 

van de jongste genera tie CDA'ers. Van die 

laatste generatie heeft een grate minder

heid (43 procent) een opleiding gevolgd op 

hbo- of universitair niveau. 

IIIJ>IIItTUII~t'll: 
' 1 kl tutudi uunlt~llt'dt'1! \'o1n· he! CIJA (luutstt' kolom) in ons ondcrzock is 

l!u·..:.t·r di!JJ dt' npll'lsnrn van de l\\'l'L' gcncratics, omdat ecn dct'l van de 
( 1 > \ t'l\ nlt'! !Jt't'(/ tltlll.~t',~l'\'l'll 111 wclk Jaar men lid van hct CD1\ \Vas 

:.:,t'll'i!l"dt·n. 'II kundt'n lilt'/ lnj t't'll gcncrutie \Vordcn ingcdceld. 

It'll · ·..:.t·t·n <~nn dut lnj dit uspcct t't'l1 statistisch significant vcrschil (bU 

11· n;; lll''t'll tit' ~t'l!tTtltll'.'i CJJA'crs uanwczig is, dut vvil zcggcn dat het in 
! 1111, uiJtit'l:nt·k !IIJrJ•..:t'lrr{/('u wrscl!!l /wogst \VWLrschijnlijk onder het totalc 

' ( ·1> \ lt'tkllllt'\lund uull\\'t'.:t.o:..; 1s. Vom·l!et mcdiogchruik is dczc toets nict 

11!/'.:,t'\'iltTd 

L _________________ __j 

lll'l CI>A laat 

zich wat lll't 

geslacht d<•r !eden 

hetreft l«·nn<•n als 

l'l'll lllillllll'll(>ilftij. 

Een eerste indruk van de sociale positie die iemand inneemt, kan worden verkre-

gen door te vragen naar de sociale klasse waartoe hij of zij zichzelf rekent. 

Ongeveer de helft van de CDA-leden rekent zich tot de gewone middenklasse, en 

als we daar de !eden bij optellen die zich tot de hogere middenklasse rekenen, 

blijkt in totaal ruim tachtig procent zich als lid van de middenklasse te zien. 

Een op de tien CDA'ers meent tot de hogere klasse te behoren en een ongeveer 

even grote groep acht zich lid van de (gewone ofhogere) arbeidersklasse. De 

dominantie van de middenklasse- voor het CDA dan met name de gewone mid

clenklasse- was in 1986 al aanwezig en zien we zowel in 1986 als in 1999 ook 

voor de andere onderzochte partijen (zij het dat daar relatief meer !eden zich tot 

de · hogere' middenklasse rekenen). Dat het hier blijkbaar om een vrij robuust 

en stabiel gegeven gaat, wordt onderstreept door het feit dat de twee genera ties 

CDA'ers waar bet hun subjectieve sociale klasse betreft niet echt van elkaar ver

schillen. 

Als er een eigenschap is die het CDA-lid wezenlijk onderscheidt van !eden van 

Pvc!A, WD en D66. dan is dat zijn religie. Van de laatstgenoemde partijen gaf de 

helft iWD) of zelfs een ruime meerderheid (D66, PvdA) der !eden aan zich niet 

tot een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke groepering te rekenen. Bij 

het CDA geeft slechts 1 procent aan zich niet tot een religie te rekenen (net als 

in 1986). De grootste groep CDA-leden wordt gevormd door de rooms-katholieken 

met 45 procent (51 procent in 1986), gevolgd door gereformeerden met 32 pro

cent lin 1986: 32) ennederlands-hervormden met 20 procent (in 1986: 15). Er is 

een opvallencl verschil tussen de generaties CDA'ers: waar de oudste generatie 

evenveel katholieken als gereformeerden telt, kent de jongste generatie twee 

katholieken op elke gereformeerde. Een zeker zo opmerkelijk verschil tussen de 

genera ties heeft betrekking op de beleving van hun religieuze overtuiging, als 

all hans de frequentie van het kerkbezoek daar een goede indicator van is. We 

zien clat van de ouclste generatie een aanzienlijke meerderheid (69 procent) min

stens een maal per week een godsdienstige bijeenkomst of kerkdienst bijwoont, 

terwijl een minclerheid van 37 procent van de jongste generatie aangeeft dit zo 

vaak te doen. Het is overigens niet zo dat de jongste generatie weliswaar gelovig 

maar in het geheel niet meer kerkgaand is: slechts een heel kleine minderheid 
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geeft aan praktisch nooit een kerkdienst of godsdienstige bijeenkomst bij te 

wonen, en dat is ook voor de oudste generatie het geval. 

Het is waarschijnlijk mede de religieuze achtergrond van de leden van het CDA, 

waartegen hun mediagebruik moet worden bezien. Als gekeken wordt naar de 

krant ofkranten die (vrijwel) dagelijks worden gelezen, zien we weliswaar dat 

lokale en regionale dagbladen veruit het meest worden genoemd,' maar dat van 

de landelijke dagbladen Trouw het meest gelezen wordt, in het bijzonder onder 

de oudste generatie CDA'ers. Bij de omroepverenigingen waarvan men zegt lid te 

zijn komen we eveneens 'begrijpelijke' namen tegen. Van de in ons onderzoek 

betrokken leden zegt 42 procent lid te zijn van de NCRV en 26 procent van de 

KRO. In beide generaties CDA'ers zijn deze omroepen het meest populair, maar 

van de oudste genera tie is een beduidend grater dee! (53 procent) lid van de 

NCRV dan van de jongste (28 procent). 

Als we de blik op het CDA-lid verruimen en ons rich ten op de meer partijpolitie

ke aspecten van het lidmaatschap, kan allereerst worden geconstateerd dat de 

huidige !eden van het CDA in overgrote meerderheid niet van zins zijn hun lid

maatschap te beeindigen. Als we kijken naar de antwoorden op de vraag hoe 

(on)waarschijnlijk men het van zichzelf acht dit lidmaatschap op te zeggen, acht 

een kwart der leden dat uitgesloten en geeft nog eens 62 procent aan daar 

momenteel geen enkele behoeft:e aan te hebben. Dan blijft er een bescheiden 

minderheid over van leden die erkennen meer dan eens te overwegen om op te 

zeggen of zelfs denken dat binn~nkort te doen (11 respectievelijk 2 procent). De 

generaties CDA'ers verschillen Iicht in hun aldus gemeten partijtrouw: bij de 

oudste generatie sluiten wat meer mensen het opzeggen van het lidmaatschap 

principieel uit. Dit zou een kwestie van woordkeus kunnen zijn, gezien het feit 

dat van de jongste genera tie wat meer mensen zeggen op het moment gewoon 

geen enkele behoefte te hebben aan het opzeggen van het CDA-lidmaatschap. 

Maar misschien is het ook een correcte weerspiegeling van de mate waarin men 

zichzelf overtuigd acht als aanhanger van de partij. Van alle onderzochte !eden 

vindt eenderde dee! zich 'zeer overtuigd' aanhanger van het CDA, maar bij de 

oudste generatie is deze groep grater (43 procent) dan bij de jongste (25 procent). 

En van alle CDA'ers is 12 procent van mening 'niet zo overtuigd' aanhanger te 

zijn, maar bij de oudste generatie gaat het hier om 6 en bij de jongste om 15 pro
cent. 

Het CDA heeft weliswaar de meeste leden van alle Nederlandse politieke partij

en, maar dat is geen garantie voor vitaliteit en activisme. Voor dat laatste zijn 

actieve leden nodig. Wat het activisme van de CDA'ers betreft, zien we dat in 

ieder geval de in dit kader relevante tijdsbesteding van verreweg de meeste !eden 

uiterst gering is. Van de onderzochte CDA'ers geeft ruim tweederde deel aan 

geen enkele tijd aan het partijlidmaatschap of werk voor de partij kwijt te zijn. 
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Talwl 2 

Een zo grate groep inactieve !eden is niet uniek voor het CDA, maar vinden we 

ook bij PvdA en WD. Aileen bij D66, een partij die a! haar klussen met minder 

!eden moet zien te klaren, is minder dan de helft der !eden in het geheel geen 

tijd kwijt met werk voor de partij. Een kleine groep van 16 procent van de CDA

leden geeft aan gemiddeld per maand tot vijf uur aan dergelijke activiteiten te 

besteden, en de overige 15 procent is maandelijks gemiddeld meer dan vijf uur 

bezig in ofvoor de partij. Het is daarbij vooral de jongere genera tie die de partij 

draaiencle houdt. Van de oudste generatie is minder dan tien procent meer clan 

!.eden van het CDA, naar generatie 

vijf uur per maand voor de partij in touw, 

van de jongste genera tie bijna een kwart. 

Het in (geschatte) uren gemeten en daar

cloor min of meer objectieve beeld van het 

activisme wordt gecompleteerd door de 

indruk die de !eden van hun eigen activis

me hebben. Van de oudste generatie is 

slechts een enkeling (3 procent) van zichzelf 

van mening 'zeer actief te zijn, en onder de 

!eden van na 1975 is 14 procent die mening 

toegedaan. Voor aile !eden geeft een meer

derheid aan '(vrijwel) niet actief (40 pro

cent) of 'niet zo actief (32 procent) te zijn. 

Dat was echter vroeger anders, niet aileen 

maar in het bijzonder voor de oudste gene

ratie !eden. Op de vraag of men tegenwoor

dig als partijlid actiever, ongeveer even 

actief als of minder actief was dan in het 

verleden (een jaar of vijf geleden), geeft de 

helft van de !eden aan in het verleden actie

ver te zijn geweest. Bij de oudste generatie 

gaat daarbij het om een ruime meerderheid 

(65 procent), waarbij het 'op leeftijd raken' 

vanzelfsprekend een rol speelt. Maar ook bij 

de jongste genera tie gaat het om een aan

zienlijke groep (41 procent). En in beide 

generaties is het aandeel van de !eden die 

zeggen nu actiever te zijn dan in het recen

te verleden kleiner dan dat van de !eden die 

een omgekeerde ontwikkeling hebben door

gemaakt. Deze indruk van een op individu

eel niveau afgenomen activisme voor ofbin

nen de partij is trouwens breder dan voor 
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JV Het is vooral 

de jongere genera-

tie die de partij 

draaiende houdt. 

het CDA aileen. Bij aile vier onderzochte partijen zien we veel meer mensen die 

het idee hebben dat hun activisme in het recente verleden is afgenomen dan 

mensen die menen dat het is toegenomen. 

Het mogelijke vermoeden dater samenhang zou bestaan tussen iemands religie 

en zijn mate van activisme, zodat bij voorbeeld heel actieve gereformeerden als 

een soort van Gideonsbende relatief veel invloed open in de partij zouden kun

nen hebben, vindt geen enkele steun in onze gegevens. Tussen de religie waartoe 

iemand behoort en zijn mate van activisme (gemeten in uren of naar eigen 

inscbatting) bestaat geen significant verband. 

Tot slot van onze scbets van bet CDA-lid bekijken we enkele brede, algemene 

politieke orienta ties. Zo blijken leden van bet CDA in gelijke mate gelnteresseerd 

te zijn in nationale en lokale politiek. Waar voor vele kiesgerecbtigden 'de poli

tiek' een nationaal karakter beeft en men ook in bet bijzonder daarin belang 

stelt, maakt dit voor CDA-leden blijkbaar weinig verscbil, altbans vergeleken met 

bet lokale niveau. Van een generatieverscbil is evenmin sprake: ofhet nude 

lokale of de nationale politiek betreft, of men nu (relatief) lang of kort lid van 

het CDA is, men is in meerderbeid in boge mate politiek gelnteresseerd. 

Een eerste meer inboudelijke orienta tie beeft betrekking op de waarden die men 

(in de politiek) prioriteit verleent. Volgens de politicoloog Inglehart is sprake van 

een postmaterialistiscb en een materialistisch waardepatroon, als gevolg van een 

socialisatieproces waarin de pr'Poriteiten van waarden en doelen tot op zekere 

boogte is 'vastgelegd' in reactie op de leefomgeving en op dat moment bestaan

de beboeften.'' Materialisten zouden vervolgens voorrang geven aan het streven 

naar realisatie van materiele zaken als economische groei, !age inflatie en de 

bandbaving van orde en gezag, postmaterialisten aan zaken als (meer) inspraak 

voor burgers, vrijbeid van meningsuiting en een scboon milieu. Het CDA-lid laat 

zicb in de terminologie van Inglebart bescbrijven, maar blijkt in overgrote meer

derheid niet eenduidig als materialist of postmaterialist te duiden. Ook bij de 

drie andere onderzochte partijen beeft de meerderbeid der !eden overigens een 

waardepatroon dat zuiver materialistiscb nocb zuiver postmaterialistiscb doch 

gemengd is, zij bet dat bij met name D66 bet aandeel der postmaterialisten (41 

procent) dat van de !eden met een gemengd patroon (56 procent) benadert. Bij 

CDA'ers is dat bepaald niet bet geval: de (zuivere) postmaterialisten vormen 

onder de onderzocbte !eden van bet CDA met 7 procent juist de kleinste groep, 

gevolgd door 18 procent materialisten. Zoals op basis van de ideeen van 

Inglebart verwacht moet worden, blijkt verder de jongste generatie enigszins af 

te wijken van de oudste. Hierbij gaat bet niet zozeer om een verschil in bet aan

deel der postmaterialisten in beide generaties, alswel om het aandeel materialis

ten: van de oudste generatie CDA-leden bezit ruim een kwart een puur materia

listiscb waardepatroon, bij de jongste eentiende deel. 
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Talwl :1 

, .. Ilk ·t'll' oril'ntaties van !eden van het CDA, naa genera tie lnglehart was van mening dat 'zijn' scheids

lijn ervoor zou zorgen dat andere politieke 

scheidslijnen hun belang zouden verliezen. 

Daarbij zou het in het bijzonder gaan om de 

links-rechts dimensie. Los van de vraag naar 

het relatieve belang en de bruikbaarheid 

van de twee scheidslijnen, is het onmisken

baar zo dat de meeste Nederlanders (nog 

altijd) over politieke partijen en opvattingen 

kunnen denken en spreken in termen van 

links en rechts. Dat geldt- ondanks de weer

zin die het CDA, zeker in de tijd rand zijn 

formele oprichting, tegen het gebruik van 

dat begrippenpaar heeft geuit- ook voor 

CDA'ers. En gevraagd naar de eigen positie 

op een schaallopend van 1 (links) naar 10 

(rechts), blijkt dat de !eden van het CDA 

over het geheel bezien een centrumpositie 

innemen op deze dimensie. Van alle !eden 

plaatst een grate minderheid (44 procent) 

zich gematigdlinks (posities 3, 4 en 5), en 

gc·nl'r~lties ClJA'ers CDA 
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Zo hlijken 

!eden van het CDA 

in gelijke mate 

geinteresseerd te 

zijn in nationale en 

lokale politiek. 

een even grate groep plaatst zich gematigd rechts van het midden (48 procent 

op posities 6. 7 en 8). Meer extreme posities in tennen van links en rechts wor

den nauwelijks ingenomen. Hoewel de genera ties CDA-leden in 1999 Iichte ver

schillen lijken te Iaten zien, mag hieraan geen betekenis worden gehecht: wat 

hun links-rechts positie betreft: kan geen werkelijk (statistisch significant) ver

schil tussen oude en nieuwe CDA'ers worden geconstateerd. Vergeleken met mid

den jaren tachtig lijkt het profiel van de CDA-leden over het geheel genomen 

aan enige verschuiving naar links onderhevig te zijn geweest. In 1986 zag een 

grate minderheid der (toenmalige) !eden van 47 procent zichzelf als gematigd 

rechts en nog eens 22 procent zich als uitgesproken rechts, terwijl slechts 30 

procent zich als gematigdlinks zag. 

In 1999 nemen CDA'ers als groep een van andere partijleden onderscheiden posi

tie in: PvdA'ers plaatsen zich namelijk gematigd of uitgesproken links (67 resp. 

27 procent; in 1986 51 en 41 procent), VVD'ers vooral gematigd rechts (74 pro

cent, plus 11 procent uitgesproken rechts; in 1986 67 resp. 19 procent), en 

D66'ers vooral gematigdlinks (73 procent; in 1986 78 procent). Onder de !eden 

van CDA, PvdA en VVD lijkt zich aldus in de afgelopen vijftien jaar althans op 

geaggregeerdniveau een Iichte verschuiving weg van de meer uitgesproken posi

ties in termen van links en rechts richting het politieke midden te hebben voor

geclaan. 
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~;- De leden van 

het CDA nemen 

over het geheel 

bezien een een-

trumpositie in. 

Lid worden en blijven 

Het CDA heeft momenteel ruim 80.000 leden. Maar waarom hebben zij zich 

eigenlijk ooit als lid bij de partij gemeld, en waarom zijn zij, terwijl anderen de 

partij weer verlieten, lid gebleven? Op basis van ons onderzoek kan een indruk 

gegeven worden van de motieven die voor huidige leden van het CDA van belang 

waren om zich bij hun partij aan te sluiten. lo 

Als we ons richten op de motieven die 'zeer belangrijk' geweest zijn om lid te 

worden van het CDA, zien we dat het eerst en vooral gaat om meer algemene en 

brede idealistische overwegingen die relatief veel worden genoemd (terwille van 

de ruimte is de omvangrijke lijst met alle motieven en bijbehorende percentages 

niet in tabelvorm opgenomen; de volledige tabellen zijn op aanvraag verkrijg

baar bij de eerste auteur van deze bijdrage). Door beide generaties wordt het 

steun willen geven aan de beginselen van de partij het meest genoemd; onder 

leden van de oudste generatie staat dit motief met 45 procent aan kop, onder 

leden van de jongste generatie met 33 procent. En hoewel er enige verschillen 

bestaan tussen de generaties, vinden we bij beide groepen CDA-leden hoog in de 

ranglijst de motieven 'om ook op politiek terrein uiting te geven aan mijn 

levensovertuiging', 'om me voor een rechtvaardiger samenleving in te zetten', en 

'om uiting te geven aan mijn sympathie voor deze partij'. De ordening van 

motieven mag daarbij wel vrijwel hetzelfde zijn, maar het deel van de generaties 

waarvoor bepaalde motieven zJer belangrijk zijn geweest kent verschillen. We 

zagen zo'n verschil reecls bij het voor beicle generaties belangrijkste motief met 

betrekking tot de beginselen (45 versus 33 procent), maar ook bij het uiting 

geven aan cle levensovertuiging staat 39 procent van de oudste generatie naast 

24 procent van cle jongste, en ook als het gaat om iets als burgerplicht treffen we 

een dergelijk generatieverschil aan (33 versus 19 procent). Een uitzondering op 

deze 'regel' is het motief' omda t ik hierdoor poli tieke invloed wil uitoefenen " 

dat juist door iets meer leden van de jongste (22 procent) dan van de oudste 

generatie CDA-leden (17 procent) worclt genoemd. Verder zien we dat motieven 

die het meest met direct eigenbelang te maken hebben niet zeer belangrijk zijn 

geweest: cle eigen loopbaan of het iclee via het partijliclmaatschap maatschappe

lijk vooruit te komen hebben volgens de leden geen rol gespeelcl toen men zich 
opgaf als licl van het CDA. 

Bij het verplaatsen van cle aandacht naar cle motieven die van belang zijn niet 

voor het worden maar voor het blijven van licl van het CDA, zien we dat de orde

ning van motieven sterke gelijkenis vertoont.11 Blijkbaar is het zo clat over het 

geheel genomen de motieven die ooit van belang waren om zich bij de partij aan 

te sluiten nog altijd, in min of meer dezelfde volgorde en op min of meer het

zelfde niveau van belang zijn om nog altijd lid te zijn. Ook blijkt dat beide gene

raties op clit punt weliswaar enkele verschillen kennen, maar naar het zich laat 
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Vergeleken met 

midden jaren tach-

tig lijkt het profiel 

van d,' CDA-leden 

over het geheel 

~t.·1l0Inpl1 aan enige 

wrschuiving naar 

linl,s onderhevig tl' 

zijn geweest. 

aanzien geen wezenlijk uiteenlopende motievenstructuren laten zien. Men werd 

ooit lid van het CDA om meer algemene, brede overtuigingen uit te dragen of te 

st('unen - en niet uit direct eigenbelang - en 0111 vergelijkbare redenen is men 

nog altijd lid van deze grootste christen-democratische politieke partij. En daar

bij doet het er niet zo heel veel toe of men zich in een wat grijzer verleden (voor 

1975) bij een der moederpartijen van het CDA heeft aangesloten, of dat men zich 

in olna 1975 als lid van het CDA heeft aangemeld. Slechts een klein aantal 

lcd('n (nog geen 10 procent) zegt lid te blijven, omdat men dat nu eenmaal zo 

g('wend is. 

Slotopmerkingen 

H('t CDA is een betrekkelijk jonge partij m('t een heel lange voorgeschiedenis. De 

fusie in 1980 van ARP, CHU en KVP was het resultaat van dertien jaar onderhan

delingen tussen de drie partijen, maar al eerder was het CDA als samenwerkings

verband ontstaan. Vanaf 1975 konden mensen ook rechtstreeks lid worden van 

clat verband. Zo kunnen twee generaties CDA-leden worden onderscheiden: zij 

dil' eerder lid waren geweest van een van de moederpartijen en zij die dat (zeer 

waarschijnlijk) nooit zijn geweest. Tussen die twee generaties blijken enkele ver

schillen te bestaan. Die verschillen duiden echter meestal niet op een ander type 

partijlid. Zij zijn eerder het voor de hand liggende gevolg van het feit dat de eer

ste generatie gemiddeld ook gewoon ouder injaren is dan de tweede. Die oudere 

generatie is minder hoog opgeleid, omvat nog minder vrouwen, is meer kerk

gaand en is nog minder actief in de partij dan de jongere. Dat de oudere genera

tie gemiddl'ld een hogere leeftijd bezit, wil niet zeggen dat er sprake is van een 

(verdere) vergrijzing van het ledenbestand. Een vergelijking met onderzoeksre

sultaten uit 1986 leert dat het aantal ouderen ook toen al hoog was, maar sinds 

die tijd niet verder gegroeid lijkt. 

Toch hebben niet alle verschillen met leeftijd te maken. Zo zijn leden van de 

oudere generatie vaker 'zeer overtuigd aanhanger' van de partij, hebben zij wat 

vaker een puur 'materialistische' waardenpatroon en is 'burgerplicht' voor hen 

vaker een belangrijke reden geweest om partijlid te worden. De verschillen zijn 

echt('r ni('t erg groot te noemen. 

Geen verschil bestaat tussen generaties voor wat betreft het behoren tot een reli

gie. Van de grote partijen onderscheidt het CDA zich duidelijk doordat vrijwel 

alle leden zich tot een bepaalde godsdienst rekenen. Niet verbazend is dat het 

vooral rooms-katholieken, gereformeerden en nederlands-hervormden zijn die 

de partij bevolken. De 'anders-gelovigen' die de partijvoorzitter in een Centrum 

voor Politiek, Religie en Spiritualiteit in dialoog wil brengen met christenen, zul

len buiten het huidige ledenbestand gezocht moeten worden. Wel is opvallend 

dat het aandeel katholieken onder de leden in de jongere generatie groter is dan 
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in de oudere. Er zijn in die jongere generatie meer katholieken dan gereformeer

den en hervormden samen. De verschuiving is vooral 'ten koste gegaan' van de 

gereformeerden. Of dat iets maken heeft met het gegeven dater juist voor gere

fonneerden ook verschillende andere wegen openstaan om zich aan een partij te 

verbinden (de kleine protestants-christelijke partijen), kan echter op basis van 

ons onderzoek niet worden vastgesteld. 
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lezen (65 procent) dan !eden van de PvdA (50 procent), WD (47 procent) 

en 066 (40 procent), mogelijk samenhangend met een wat sterkere loka

lefregionale gebondenheid dan bij deze drie partijen, die wellicht iets 

sterker het karakter hebben van , grate steden (ot slaapsteden) partijen'. 

9. Zie m.n. R. Inglehart, The Silent Revolution. Clwnging Values and Political 

Styles among Western Publics, Princeton: Princeton University Press, 1977. 

10. In een later stadium zullen wij motieven om lid te worden van een poli

tieke partij nader onderzoeken aan de hand van het zogeheten General 

Incentives Model (GIM), dat hiervoor specifiek is ontwikkeld. Zie o.a.: P. 

Seyd and P. Whiteley, Labour's Grass Roots, Oxford: Oxford University Press, 

1992; P. Whiteley, P. Seyd and]. Richardson, True Blues, Oxford: Oxford 

University Press, 1994; P. Whiteley and P. Seyd, ·Rationality and party 

activism: Encompassing tests of alternative models of political participa

tion', in: European journal of Political Research, 29, pp.215-234; P. Whiteley 

and P. Seyd, 'The dynamics of party activism in Britain: A spiral of demo

bilization?', in: British journal of Political Science, 28, pp.113-137. 

Merk overigens ook op dat wij in het kader van het totale onderzoeks

project niet perse in aile afzonderlijke motieven geinteresseerd zijn; die 

motieven zijn indicatoren voor achterliggende clusters van prik.kels zoals 

die in dit GIM worden verondersteld. 

11. Mogelijk is deze sterke gelijkenis mede het gevolg van de wijze van onder

zoe!<, daar de twee vragen elkaar in de vragenlijst direct opvolgden.?? 

Over het Partijledenonderzoek Leiden 1999 
lil't onderzoek onder partijleden van CDA, PvdA, WD en 066 is gehouden in het kader van het onderzoeksproject 
·p;~rtijil'den: Recrutering en Motivering'. Dit project, dat onderdeel vormt van een internationaal-vergelijkend 
onderzoek, beeft als doe! het verwerven van inzicht in de motieven van burgers om lid van een politieke partij te 
worden en tc• blijven. 
In het voorjaar van 1999 is onder een aselecte steekproefvan 1500 !eden uit het ledenbestand van de bovenstaande 
p;lrti[c'n c•en scbriftelijke vragenlijst verspreid. Deze vragenlijst bevatte een groat aantal voor de vier onderzochte 
p.1rt jien (vrijwel) identieke vragen, die dee is afl<amstig waren van of althans geinspireerd door de vragen zoals 
gc·stl'id in het verwante internationale onderzoek, het Nationaal Kiezersonderzoek, en het onderzoek onder partij
il'den zoals clat in !986 in Nederland is gehouden. De vragenlijst, waarvan een exemplaar bij de eerstgenoemde 
;lllteur kan worden opgevraagd, ging vergezeld van een brief van de onderzoekers en van de voorzit(s)ter van de 
lletref"knde partijl'n. Deze laatste briefbevatte niet aileen een oproep om medewerk.ing te verlenen, maar maakte 
tevens duidclijk dat bet onderzoek met medeweten der partijen onder de !eden was georganiseerd. De verantwoor
dl'iijkbeid van de inhoud en verslaglegging van het onderzoek ligt evenwel geheel en a! bij de onderzoekers, die 
tevc·ns zorgdragen voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Bij de uitvoering van het onder
zoc·k. in bet bijzoncler de dataverzameling en -verwerking, werd assistentie verleend door mevr. E. Voorthuijsen. 
I let ondnzoek ging wat het CDA betreft van start met 1500 namen van !eden. Van de verzonden vragenlijsten kwa
mc·n c·r G40 (42,6'X>) terug; in totaal bleken er 609 (40,6%) bruikbaar te zijn. De zeer aanzienlijke nonrespons kan 
gevolgcn bebbcn voor de rcpresentativiteit van onze gegevens en mogelijkheden tot generalisatie naar het totale 
il'denbestancl v;m bet CDA. In het bijzonder afzonderlijkc zogeheten rechte tellingen zouden een vertekening kun
nen l;lll'n zicn. bijvoorbeeld als gevolg van een enigszins selectieve respons naar onder meer leeftijd en opleiding. 
Om dit mogelijkc risico in tc pcrkcn is het raadzaam de nodige behoedzaamheid te betrachten bij de presentatie 
c·n interpretatie van afzondcrlijke rcchte tellingen en tevens de gegevens bij voorkeur in hun onderling verband of 
111 ietkr geval vergelijkenderwijs te bezien. 
I kl I' I'll It'd "l'artijleden: Recrutcring m Motivering' is moge!ijk gcmaakt door fi-nancielc ondersteuning van de Stichting voor 

R,·,ht,·n Open/)(lar llcstuur (projcct-nummer4153J011), anderdcel van NWO 
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