
De uitslag van de Statenverkiezingen kwam niet uit de Iucht vallen. 
Opnieuw toonde het CDA dat zijn kracht bij de basis in de samenle
ving ligt. Sinds 3 maart heeft de partij nieuwe kansen en een nieuwe 
agenda. Het moet zich concentreren op thema's als integraal veilig
heidsbeleid, kwaliteit van gemeenschappelijke voorzieningen, inzet 
op een nieuwe economie, en de kwaliteit van de samenleving. Wil die 
keuze een maximale doorwerking hebben dan zijn deskundige uit
werking, intensieve communicatie met de samenleving, 'verinnerlij-

king' in de beweging en authentieke presentatie noodzakelijk. 
Het CDA heeft maximaal drie jaar voor de verdere wederop

bouw. 

Een geschenl{ van de aarde 

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen was een geschenk van 

de aarde. Hoe verrassend voor sommigen de uitslag ook was, hij kwam in 

ieder gevalniet uit de Iucht vallen. Integendeel: opnieuw toonde het CDA, dat de 

kracht van de beweging niet is weggespoeld aan de basis in de samenleving. 

De beslissing om het accent daar te leggen, waar het bij provinciale (en gemeen

telijke) verkiezingen om gaat, namelijk bij de provincie, bleek een juiste. Sedert 

vele jaren is in deze rubriek al betoogd, dat de electorale kracht van de christen

democratie is, dat zij Fries met de Friezen, Brabander met de Brabanders is, en -

voeg ik eraan toe- Amsterdammer met de Amsterdammers moet zijn. 

Dat is iets anders dan federalisering van de partij. Het is gewoon de erkenning, 

die ook bij andere organisaties en bewegingen doorbreekt, dat de moderne bur

ger de waarde van de eigen leefomgeving is gaan herontdekken, de waarde ook 

van de eigenheid en herkenbaarheid daarvan, de waarde ook van die politiek, 

die zich daarom bekommert. Het is de keuze voor daarin herkenbare mensen, 

medeburgers, die dicht bij hen staan. 

Het gaat dus om twee elementen: 

in een tijdperk van globalisering en verlies van zekerheden doen mensen 

een stap opzij - niet terug- naar een leefomgeving, die vertrouwdheid 

biedt en veiligheid; 

maar het is ook de erkenning, dat vele burgers niet als groep willen wor

den benaderd, als volgers, kortom als stemmers, maar als geemancipeerde 

burgers, die degenen, die zij willen mandateren, moeten kennen, en ver

trouwen. De samenleving als een omgekeerde piramide. 

In die erkenning pleiten sommigen voor het csu-model, en dat gaat op in zover

re de csu-benadering dat respect en die waardering voor identiteit en vertrouwd

heid behelst. Het gaat niet op in zoverre de csu zich primair richt op een met 
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grate bevoegdheid en macht toegerust deelstaatverband, waar besluiten vallen 

die de kwaliteit en het perspectiefvan de leefomgeving in verregaande mate 

bepalen. Dat is in ons land bij de provincie niet het geval. 

Het centraal stellen van het provinciale, het eigene in zo'n campagne is risicovol. 

Want zij omvat slechts het ene gedeelte van de paradox. 

Het andere gedeelte van de paradox is, dat burgers tegelijkertijd van de politiek 

ook antwoorden verwachten, op nationaal, Europees en zelfs wereldniveau. Een 

gunstig economisch getij met grate werkgelegenheid, de onduidelijke en indirec

te relatie tussen kwaliteit van de leefomgeving en Europees beleid, de afWezig

heid van ons direct rakende grote internationale spanningen geven juist die vrij

heid om het eigene, en de keuzes in de eigen omgeving te accentueren. Een zwa

re beursval of een bombardement op Belgrado kunnen in vierentwintig uur de 

aandacht weghalen van het lokale of pravinciale niveau. De afWezigheid daarvan 

in de aanloop van de verkiezingen op 3 maart frustreerde de pogingen van de 

paarse partijen om de verkiezingen te nationaliseren, en zij hielpen zichzelf 

daarbij doordat de toonhoogte van hun profileringsgeluiden hen ongeloofWaar

dig maakte. 

Maar moderne burgers zijn tegelijkertijd ook trendvolgers, massaal te mobilise

ren achter figuren van nationaal vertrauwen, onrust over nationale ontwikkelin

gen, onvrede over de politiek, behoefte aan veranderingen- de neofilie in onze 

cultuur- en ook achter de behoefte aan compromisloos ideaal en visioen. Het is 

niet ondenkbaar, dat Groen Links juist bij die segmenten, die daar gevoeliger 

voor zijn, van dat sentiment heeft geprofiteerd, zoals het CDA, de drie andere 

christelijke partijen en de SP geprofiteerd hebben van die behoefte aan ver

trouwdheid en herkenbaarheid. 

Maar ook de grootste winnaar van deze verkiezingen, die beweging van de 

teleurgestelden, de onverschilligen en degenen, die vertrouwen in alle politiek 

en politici hebben opgegeven, is zeker trendvolgend. De partij van de thuisblij

vers als de grootste partij. De terechte vreugde over onze come back mag geen 

aanleiding zijn om niet ook bij onszelf de gewetensvraag naar mobiliseringsver

mogen en vertrauwensopbouw te stellen. In absolute getallen hebben zelfs bij 

deze verkiezingen op vele plaatsen en in vele gebieden nog minder mensen op 

het CDA gestemd dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1998 ..... . 

Die vraag geldt uiteraard de gehele samenleving: waaram is de participatie in 

ons land in politieke partijen geringer dan in de criminaliteit? Wat zijn de con

sequenties van het onder curatele stellen van de politieke besluitvorming door 

de rechterlijke macht? Hoe lang kan de politiek en kunnen politici overleven bij 

wat in 'The Tablet' onlangs werd beschreven als een dominantie van 'cynical journa

lism'? 
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Vanwie is het CDA? 

En dan was er die beslissing die goed heeft uitgepakt, maar nog riskanter was: de 

inzet op het zogenaamde kernelectoraat: die te mobiliseren, en dat vooral via de 

eigen directe achterban. Ook die beslissing is een terechte gebleken: geen grootse 

nieuwe plannen of nieuwe visies, maar in sobere bewoordingen en presentatie en 

vooral door nabijheid, aanwezigheid, regionale spreiding de eigen mensen oproe

pen in ieder geval te gaan stemmen. Kapitaliseren ook de investeringen van de 

laatste jaren, van het provinciale en lokale kader, maar zeker niet in de laatste 

plaats van Helgers om de vertrouwensband met de achterban te herstellen. 

Het was de enig juiste benadering, zeg ik tegenover de avonturiers, die ook bij 

deze verkiezingen uitbraken naar allerhande segmenten bepleitten. Wij zouden 

daarbij ons wapenarsenaal, ons laatste ressort leeg hebben gehaald. Om in mili

taire termen te blijven: het was een uitval uit de kazerne, uit het garnizoen. 

Ik heb in de a(gelopen veertig jaar nooit met groter spanning de uitslag afge

wacht dan op 3 maart om 20.01 u.: als deze slag verloren was, was de christen

democratische veste in de Nederlandse maatschappij inneembaar, beter gezegd 

overloopbaar geworden. De basis heeft zich geweerd, en de zege is dus van die 

grond gekomen en niet uit de Iucht komen vallen. 

Het ergste effect zou nog zijn geweest, dat tegenover het enthousiasme en het en

gagement van de tienduizenden in het land toch de voorkeur voor een tweepartij

enstelsel, de miskenning van de rol van de traditionele waarden van onze samen

leving in de politiek, de acceptatie van de 'sorry'-politiek het gewonnen hadden. 

De adempauze, die de christen-democratie op 3 maart dank zij haar kernelecto

raat gekregen heeft, roept we! dringend en opnieuw de vraag op van wie het CDA 

is en voor wie het coA er is. Onder de jongeren beneden de vijfentwintig jaar 

was de aanhang relatief zeer beperkt; onder de ouderen het grootst; de groep 

vanaf vijfentwintig jaar kwam sterker terug en het meest opvallende is, dat de 

trend van marginalisering in de steden zich niet doorzette. Integendeel: in een 

aantal steden kwam het CDA verrassend sterk terug, terwijl in andere, ook zeer 

grote steden, als Amsterdam, het zich electoraal versterkte of stabiliseerde. En 

het belangrijkste van alles: suburbia horen er weer bij. 

Er is altijd de neiging zich op de groep te richten, waarin de christen-democra

ten het slechtst vertegenwoordigd zijn, dus op de jongeren beneden de vijfen

twintig jaar. 

Ik ben altijd geneigd geweest in deze fase het behoud van het kernelectoraat te 

combineren met aandacht voor het meest kansrijke segment, als dat tenminste 

verenigbaar is met onze politieke boodschap. 

Die vierslag voor de christen-democratie is in deze rubriek zo dikwijls vermeld, 

te weten anti these tegenover de dehumaniserende trends in de cultuur, priori

teit voor de nieuwe sociale kwestie, emancipatie van de eigen achterban en dat 
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nieuwe element: politieke mobilisering en participatie als gemeenschapsdienst. 

In dat constituerend rijtje voor onze beweging kwam de beslissende spanning te 

liggen in het element sociale kwestie tegenover een intussen uitstekend geeman

cipeerde groep kleine luyden en rooms-katholieken. Wie geen verraad wilde ple

gen aan de sociale boodschap heeft het over de armoede internationaal en natio

naal, maar belangrijke gedeeltes van het eigen electoraat hadden of hebben 

andere zaken aan het hoofd. 

Het verlies bij de groep tussen de dertig en de vijftig jaar, met een hypotheek, 

anderhalf\rerdieners op z'n hoogst, hardwerkend, met zorg voor kinderen, en 

dikwijls ouders, geconfronteerd met onmacht om die kinderen te beschermen 

tegen allerhande ongewenste invloeden, tegen allerhande onveiligheid, is inhou

delijk het pijnlijkst geweest. Voor hen hebben wij een verhaal, van het plan De 

moeite waard tot Grenzen stellen, kansen bieden, van het rapport De verzwegen keuze 

van Nederland tot onze aandacht voor beter onderwijs en meer veiligheid. Het 

zijn mensen in die groep, die, zoals Gerrit de Jong uitrekende, ondanks de schijn 

van een zekere welstand, het minst vrij besteedbaar inkomen hebben (naast som

mige categorieen Aow'ers, bijstandsgerechtigden, categorieen wAo'ers en 

ww'ers en sommige door cumulatie van tegenslagen getroffen boeren). 

Er zijn meerdere redenen om deze groep bijzondere aandacht te geven. Wie over 

bijvoorbeeld gezinsbeleid praat in verheven woorden als in het rapport van 'La

bour', maar de fiscale achterstelling van gezin en kinderen, zoals die gegroeid 

was onder Thatcher, niet ongedaan maakt, heeft voor deze groep vooral loze 

woorden in petto. 
De uitwerking van de financiele consequenties van onze gezinsvoorkeur is der

halve wezenlijk. Wie de situatie van gezinnen met opgroeiende kinderen verge

lijkt met andere categorieen weet dat dat iets heel anders is dan oversubsidie

ring. En je komt het ook moeilijk te weten, als de modellen van het CPB al op 

individualisering geprogrammeerd zijn! 

Langzamerhand tekent zich het nieuwe profiel afvan de christen-democratische 

achterban: die alliantie tussen burgers, die zich duidelijk verbonden voelen met 

de bepalende tradities en waarden van onze cultuur. Burgers, die een nieuwe 

keuze maken voor meer dan geld verdienen alleen. Burgers, die de verloedering 

van de samenleving zat zijn, en burgers, die ervaren, dat de keuze voor blijvende 

verbanden en gezin, ook in de sociaal-economische automatismen van onze 

maatschappij eerder bestraft dan beloond wordt. 

Zichtbaarheid, communicatie, thema's 

Sinds 3 maart zijn er nieuwe kansen en is er die nieuwe agenda van maximaal,

:fingers crossed'- drie jaren van wederopbouw. Daar is allereerst dat moeizame 

handwerk van oppositie voeren. Kunnen wij het van nature niet, zoals Versteegh 
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in zijn boek De honden blaffen suggereert, ofkonden we het nog niet? In ieder 

geval constateren we, dat de fractie in de Tweede Kamer alles op alles zet om 

vermijdbare tekorten weg te werken. Aanwezigheid met gefundeerde kritiek, 

met de analyse, de deskundigheid en de inspiratie van het alternatief. 

Wie geen vreemdeling in Jeruzalem is, weet dat op dit terrein vee!, heel veel ge

wonnen is, in termen van inzet, deskundigheid, zichtbaarheid .. Maar inderdaad: 

oppositie voeren heeft voor christen-democraten zijn begrenzingen en beperkin

gen. Het zijn begrenzingen van verantwoordelijkheid, van het haalbare, die 

zwaarder wegen, nu het utopisme van Groen Links een grotere werfluacht lijkt 

te krijgen. 

Het doorgaan op de ingeslagen weg kan gecombineerd worden met de les van 3 

maart. De christen-democratie als beweging van de samenleving zal het minder 

moeten hebben van de flitsende aanwezigheid op het Binnenhof- dat is ook 

nooit weg- als wel als partner in de dialoog met a! die bewegingen en verenigin

gen in de samenleving, die authentieke interessen, belangen, idealen verwoor

den. Nieuwe bondgenootschappen, een beleid, waarin de samenleving zich 

maximaal herkent. 

En dus ook concentratie op thema's, die op dit moment niet aileen actueel zijn, 

maar waarbij het CDA- zonder monopolie overigens- een meerwaarde kan heb

ben. 

Oat integrale veiligheidsbeleid, dat bestaat uit de vraag naar de handhaafbaar

heid, de referentie aan waarden en normen, de inschakeling van heel de samen

leving en de zorg voor de publieke ruimte. Het meisje, dat de straat schoon 

schrobt als het kenmerkende beeld van ons land en niet dat van graffiti, de 

Wallen en de programma's om elfuur 's avonds. 

Die kwaliteit van de gemeenschappelijke voorzieningen, van zorg tot onderwijs. 

Kwaliteit en herkenbaarheid. Als het goed gaat met de economie komen ze in de 

verdrukking, omdat de lonen niet meestijgen met de marktsector en als het 

slecht gaat, omdat daar het eerst op bezuinigd wordt. Andere normen ook dan 

die van efficiency en productiviteit, omdat het bij de mens om meer gaat. 

Die inzet op een nieuwe economie, die inderdaad de vraag naar de meerwaarde 

van aileen maar een getransporteerde container of overstappende passagier 

durft te stellen, maar dan ook die andere consequentie: hard leren, ook in tech

nische vakken, investeren in innovatie en research, en in de infrastructuur van 

een kenniseconomie. Het besef, dat waar wij vandaag onze boterham aan verdie

nen, morgen door heel de wereld gedaan kan worden, of ...... door niemand 

meer, omdat Iucht, grondstoffen, water en ruimte tekortschieten. 

En dan- het mogen maar vier of maximaal vijf thema's zijn voor die komende 

drie jaren- de kwaliteit van een samenleving, waarin vrijheid en verbondenheid 

hand in hand moeten kunnen gaan, carriere en zorg, geld verdienen en vrijwilli

ge inzet, autonomie en nabijheid, productiviteit en rust. 
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Herstel van de balansen en de verbanden, constructie van nieuwe bruggen over 

de dilemma's van mensen van de 21e eeuw. De familie, een Ianger uitgestrekt le

vensloopperspectief, de zondag als gemeenschappelijke rustdag, het 'ere-ambt' 

in school en vereniging, de demarcatie tussen het commerciele en het niet-com

merciele. 

De nieuwe triangels 

Is dat alles? Thema's zijn noodzakelijke selecties in een bepaalde politieke perio

de. Als die keuze een maximale doorwerking wil hebben, dan is daarvoor nood

zakelijk de deskundige uitwerking, de intensieve communicatie met belangheb

benden uit de samenleving, de 'verinnerlijking' in de beweging, en de authentie

ke presentatie. Dat is een proces, dat niet in hokjes te scheiden is. Met name de 

in de afgelopen jaren zo succesvolle inschakeling van deskundigheid uit de ach

terban had dat driedubbele effect van participatie- een van de belangrijkste 

redenen voor actief partijlidmaatschap,- beleidsontwikkeling en communicatie. 

Als het CDA in de voornemens van zijn nieuwe voorzitter, Marnix van Rij, weer 

een partij wordt, die echt bezig is met de inhoud, dan wordt een onmisbare 

voorwaarde voor een zinvol functioneren in de volgende eeuw vervuld. Het zal 

gaan over de inhoud, in de beste tradities rond het Program van Uitgangspunten 

en het Strategisch Beraad. 
Daar zullen ook de gelieerde organisaties zich in kunnen en moeten herkennen, 

telkens ook met hun specifieke inhoudelijke bijdragen. 

Alleen zo kan een brug tussen generaties in de beweging geslagen worden. 

We weten allen, dater periodes in het CDA zijn geweest, waarin het meer om de 

organisatie dan de inhoud ging, meer om de positie dan het visioen. Misschien 

is er daardoor wei een kloof ontstaan in de leeftijdsopbouw. 

Daarom zou het een idee kunnen zijn om systematisch rond gekozen thema's en 

subthema's een nieuwe driehoek te formeren. Bij uitwerking en begeleiding van 

thema's zou het telkens kunnen gaan om die samenspraak van de beste experti

se, die in de fractie beschikbaar is, met de beste expertise, die in de achterban te 

recruteren valt, en met bijna verplichtend de beste deskundigheid in de zoge

naamde Dertigergroepen, Confrontatie met de Toekomst, CDJA. 

Op die marrier krijgt een thema namen en gezichten in de fractie, tezamen met 

deskundige participatie van de achterban, en voeding en vertaling vanuit de 

eigen dilemma's en keuzes van een nieuwe generatie. 

Dialoog met cultuur en publiek 

Natuurlijk: het gaat om meer dan selectie en uitwerking. Een politieke beweging 

met toekomst mag zich nooit beperken tot enkele thema's. 



Uiterlijk volgend jaar alweer moet er een nieuwe programcommissie aan het 

werk. En als er in de politiek naast de keuze van thema's behoefte bestaat aan 

het samenvattend visioen, zoals ook hier beweerd is, dan moeten ook zaken, die 

niet direct het politieke discours van vandaag beheersen ter hand worden gena

men. 

Er zijn onderwerpen, die in het vorig verkiezingsprogramma onvoldoende zijn 

uitgewerkt: van de genoemde positie van gezinnen in het belastingplan van de 

21e eeuw tot een op wezenlijk veranderde randvoorwaarden steunend beleid ten 

aanzien van de Groene Ruimte, van de verzoening van economie en ecologie tot 

een mediabeleid, dat ruimte laat aan burgerinitiatieven en zelfregulering. Dat 

alles moet in korte tijd uitwerking krijgen, en dat kan dus alleen door mobilise

ring van de deskundigheid uit de samenleving tezamen met maximale inschake

ling van aanwezige of op te bouwen professionaliteit in en rand de partij. 

Maar het nieuwe toekomstvaste visioen van de christen-democratie komt slechts 

tot stand in de blijvende dialoog met de wetenschap, de kunst, de denkers op 

afstand. In de Periscoop in het januarinummer van dit blad is gepleit voor een 

Strategisch Beraad op Europees niveau. De signalering en analyse van de trends 

in onze cultuur, de confrontatie met onze waarden, de vraag, hoe in een institu

tie-arme samenleving toch waarden gecommuniceerd worden, de vervaging van 

het territorialiteitsprincipe bij machtsuitoefening, de noodzaak van (verdere) 

vormen van 'global governance', de beteugeling van internationaal geweld, de inte

griteit van de Schepping en de planeet als recht voor iedere medemens, maar 

ook de consequenties voor ons menszijn en onze samenleving van 'the death of 

distance' (JeT), de biotechnologie, de multiculturaliteit, de demografie; het staat 

allemaal in een of andere vorm in het Program van Uitgangspunten en in het 

rapport Nieuwe wegen, vaste waarden, maar het dient vertaald te worden in rele

vante beleidslijnen en in een samenhangend visioen. 'Het herstel van de droom 

in de politiek', zoals minister-president Juncker van Luxemburg het dezer dagen 

noemde. Een gedachte, die zoals we gezien hebben in het maartnummer van 

cnv ondersteund wordt door een visionair politicus als CDU-leider Schauble. 

Drie jaren van kansen, werkprogramma's, keuzes. Drie jaren op z'n hoogst. 

Mr. ].].A.M. van Gennip 
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