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Het CDA lijkt een beetje op Philips voor de operatie Centurion: 

het ligt niet aan ons maar aan de anderen. Dr. Thea Camps vindt 

dat de tijd is aangebroken om deze lange klaagzang om te zetten 

in een zoektocht naar talent dat de trots binnen de partij weet te

rug te brengen. 

W
e hcbben als partij hct 

tij nic-l kunncn kcren. 

De ncderlaag van vier 

jaar gelcden is nog 

ccns dunnetjcs overgcdaan. Direct na 

de verkiezingen hebbcn partijgenoten 

elbar hemoedigend toegesproken. 

Troostende woordcn in de richting van 

de degenen die vitale en 

becldbepalende plaatsen 

in het CDA innemen. 

Het gedrag lijkt ecn heetjc 

op dat van Philip<>. voordat 

de operatic Centurion in 

bceld wa-.. Wanneer de 

kwartaalcijfcrs tegcnviclcn 

vanwege dalende verko

pcn dan werd cr a! sncl ge

'>proken over ccn 'korcr'>

'>taking' Kopcr">taking7 

len wondcrlijk woord in 

het vocahulaire van cen 

multinationale onderneming. Men 

sprak niet over de kwalireit van de on

derncming, of de rruducten, of hct he

drijf<.helcid. Nee, men sprak over ecn 

kopersstaking. Alsof er cen wcreldwijd 

consurnentencomplot tegen hct weer

loze Philips wa<; georganisecrd 

llinnen de partijtop lijkt zich een gc

drag ontwikkeld te hebben dar ver

wantschap vertoont met het vroegere 

Philipsgeklaag 

We krijgcn niet de kans om mcc te 

doen in her rolitieke <,pel; )aap mag 

niet echt meedoen en wannecr hij wei 

meedoet dan maken ze hem belache

lijk 

We hebhcn nier de bns 

gekregen om echrc inhou

deliJke di<.cussies aan te 

gaan. 

w(' hcbbcn cen gued vcr

kiczing;.;progranlnla, n1aar 

de kiczers willcn het n1et 

lezcn en nict horcn. 

Plotscling ziJn er Twccde 

Kamerverkiczingen terwiJI 

\Vij cr nog niet klaar voor 

zijn 

Paars I hedt de maar-

schaprelijke norrnen en waardt"n zoda

nig be1nvloed dat wij niet meer got"d 

begrepen worden. 

Kok hceft zo gocd naar Lubbers gcke

ken dat hct wei lijkt alsof we onze ei

gen prem1er aan ht"t hcvechren zijn. 

Kok zet her rrcmierschap in ten be-



hoeve van de campagne van de PvdA. 

Bolkc.~'itein weigcrt te discussicren met 

ons en daar komt hij ook nog mee weg. 

Andere partijen claimen onze thema's 

( normen, waarden, gezin, ethiek) en ze 

worden niet eens van politieke didstal 

heschuldigd 

Alles wat Jaap zegt wordt verkeerd uit

gelcgd door de andere partijen. 

Onze fractie uit de vorige periode heeft 

niet de kam gekregen om goed uit de 

veri te komen (a is we nog twee jaar ian

ger hadden gehad, dan hadden we het 

oppositievoeren echt onder de knie ge

had) 

Waar blijft zelfkritiek 
Wanneer je deze litanie leest dan komt 

het beeld van een gezelschap met een 

ovcrmaat aan zelfheklag 

van de partij. Een vraagpunt dat ook 

onderhuids in de campagne steeds een 

rol hecft ge<>peeld. Door de wisselingen 

in het leiderschap van de fractie in de 

vorige periode zijn er verschillende ha

lansen verschoven. 

De balans tussen de partijvoorzitter en 

de fractievoorzitter is in de vorigc pe

riode verschoven in de richting van de 

partijvoorzittcr. lk acht dat met het oog 

op de inhoudelijke koershepaling van 

de partij cen slcchte ontwikkeling. In 

een oppositicperiodc moet de inhoude

lijke kocrshepaling maximaal vanuit de 

fractie worden gedragen. Daar liggen 

de mogelijkheden voor geprofileerde 

stellingnamen. Natuurlijk vormt voor 

de fractie het partijprogramma daarbij 

de basis. 

en een ondcrmaat aan 

zclfkritiek naar voren. Een 

partij die niet genoeg in 

zichzelf gelooft. 

lk wil met trots 

kunnen kijken naar 

degenen die mij 

De partijvoorzittcr is er in 

mijn beeld voor 'de leden

lijst' en processen die di

rect met een soepel lo

pende partijorganisatie te 

maken hebben. Eenfulltime 

partijvoorzitter, in een pe

riode met een ver-,choven 

machtshalans is nict be-

lk wil met trots kunnen 

kijken naar degenen die 

n1ij vcrtegcnwoordigen in 

Den Haag lk wil al-, 

vertegenwoordigen 

in Den Haag. 

CI)A-lid het gcvoel hebben dat mijn 

partij een stcvige rol speelt. Ceklaag 

over andcren Ievert in icder geval niet 

dat gcvoel op. 

De rij met aandachtspunten bevat geen 

verklari ng voor de nederlaag van het 

CDA. Hct zijn tekstcn die je in kleine 

kring kunt gchruikcn om stoom af te 

hlazen of om elkaar mocd in tc spre

kcn. Vcrklaringcn bevatten ze niet, er 

wordt geen analy'ic geplccgd, cr wordt 

niet naar oorzaken gezocbt en cr wordt 

a\ hclemaal gecn poging gewaagd om 

tot een toekomstgerichtc aanpak te ko-

tllCll. 

Een van de helangrijkc achtcrliggcnde 

vraagpunten daarbij i'> het lciderschap 
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vorderlijk voor een een

duidige inhoudc\ijke profilcring. Het 

terugtreden van Hans Helgers hiedt 

ruimte om weer tot de gewenste een

duidigheid te komen. 

Een twcede verschovcn balans hecft 

hetrekking op de nieuwe fractievoorzit

ter en zijn vcrhouding tot zijn collega

fractievoorzittcrs in hct parlement. Jaap 

de Hoop Scheffer is in een zcer moei

lijke periode aangetreden. Daarbij is 

het voor hem moeilijk geblcken om po

litiek gczag te vcrwervcn. Dezc comhi

natie van periode en aanpak Ievert tot 

nu toe een onvoldocnde overtuigende 

positie op van het CDA in het parle

mentaire dehat. De 'itart het tweede ka

hinet-Kok hedt Iaten zien dat het par-
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lement meer ruimte voor debat zal ver

krijgen. Dit is een gelukkige ontwikke

ling die overigens een nog zwaarder 

beroep zal doen op het parlementaire 

functioneren van de fractievoorhoede. 

Kansen krijgen is een, kansen verzilve

ren is twee . 

Lijsttrekker/fractievoorzitter 
en de partij 
Een derde balans hecft te maken met de 

relatie tussen de lijsttrekker/fractievoor

zitter en de partij. Die relatie is er in 

Ieite niet in de vereiste vorm. De onuit

gesproken binding ontbreekt. Wanneer 

het over dit onderwerp gaat, dan staan 

er meleen personen klaar 

het CDA ontbreekt die band op dit mo

ment. lk denk ook niet dat die in de 

huidige ccn-op-ccn-relatie ontwikkcld 

kan worden. Oat is geen veroordeling 

maar een constatering op grond van de 

waargenomen verhoudingen. 

Naast dcze verschoven balanscn treden 

ook problemen op bij de consequente 

vcrtaling van het inhoudelijkc gedach

tegoed. Het partijprogramma zit inhou

delijk stevig in elkaar maar vervolgens is 

een aansprekende vcrtaling naar con

crete onderwerpen achtcrwegc geble

ven. Sterker nog, er is ingezet op 'lwce

fiiniJ statement1 in de media' die voor ecn 

dee! de plank missloegcn. 
om een vergelijking te 

trekken met de start van 

Bolkcstein en de relatie 

Kansen krijgen is Van 'Waar was je Wim7' tot 

het '>tevig aanpakken van 

zeer jeugdigc bajesklanten. 

Een 'kopersstaking'o 

een, kansen 

van Bolkestein tot zijn par

tij Bemoedigend wordt 
verzilveren is twee. 

vervolgens gezegd: "Zie je wei, hct kan 

nog gocd komen, kijk maar naar llol

kestein." Deze vergelijking snijdt echter 

geen hout. l.os van de onvergelijkbaar

hcid van de situaties is er ccn wezenlijk 

verschil. llolkestein deed geen moeite 

om de warmte van zijn partij tc verwer

ven, hij deed moeite om gezag te ver

werven. Hij goochelde met opportunis

tisch intellectualisme, hij zocht (en 

vond) thema's die opponenten dwingen 

tot reactief gedrag en hij lict zich niet 

leiden door zijn adviseurs maar ge· 

bruikte hen maximaal. Kortom, de ver

gclijking deugt niet en zij vorrnt geen 

bron van troostrijkc gcdachten. Het 

gaat bij politick lcidcrschap om de kwa

liteit van cen uniekc ccn-op-cen-relatie: 

de Ieider en de partij, de binding die 

daartusscn bestaat. Wanneer de binding 

sterk en goed is, dan kan de partij hom 

zijn op de Ieider zonder dat de band ge

weld wordt aangedaan. Dan kunnen 

thema's op scherp gezet worden. Binncn 

CDA-idccen over normen en waarden 

in de samenleving en ideei'n over het 

gezin zijn overgenomen door andere 

partijen. Op dat overncmen is kramp

achtig gcreageerd. Er is onvoldocnde 

zelfbewust omgegaan met die verscho

ven inhoudelijke standpunten van an

dere partijen. Je kunt wei wijzen op al 

dan nict verrneende incomi<;tenties in 

de inhoudelijke standpuntbepaling van 

andere partijen, maar dat leidt nog niet 

tot een vcrstcrking van je cigen stel

lingnamen. Sterker nog, er is onvol

doende duidclijk gemaakt dat deze ver

schuivingcn onder andere teweeg

gebracht zijn door de invloed van het 

CDA. Dit is een uiting van onvol

doendc zcltbewustziJn in de partijlei

ding7 er bestaat blijkbaar gecn manier 

om tot deze vcrtaa].,]ag tc komen. 

Geen reden voor treurigheid 
De partij heeft zichzelt, vier jaar na 

llJlJ4, nog onvoldoende hervonden. Is 



er aileen maar -;prakc van trcurighcidc 

Ceen,zitK Fen van de mee-;t veelbelo

vende veranderingen i-; de <,amen<;tel

ling van de Tweede Kamerfractie. Na 

een pcriode van ritueel afscheidsgeloci 

door enkele oudgedienden begint het 

nteuwe gezel,chap in 

gionaal partijgevocl hand in hand gaan. 

De fractic zal ruimte moeten gcven aan 

individuen met groot politiek talent. 

De fractieleiding hccft een belangrijkc 

taak in het lanccren van die talcnten. 

Een dergclijke houding vergt bijzon-

dcre aandacht van de frac

hecld te komen. Naar mip1 

ovcrtuiging i'-> cr vol

doende politick talent tot 

de fractic toegetredcn om 

tot de ontwikkeling van 

nicuw leider,chap tc ko-

Een van de meest tiekiding. Niet het eigen 

<,coren, maar hct in stel-

veelbelovende ling brcngcn van dcgencn 

die het over vier jaar 'moe

ten doen' is daarbij bc

langrijk Het maakt nict 

uit of dit politicke talent 

25 jaar of 35 jaar is, led

tijd is nict belangrijk, au-

veranderingen is de 

samenstelling van de 

men. Want van die nicuw

komer<, en ecn hcperkt 

dec! van de hliJver'> in de 

fractic zullcn de nieuwe 

Tweede 

Kamerfractie. 

impu]<,cn moctcn komcn. lk kom niet 

tot cleze rcclencring op groncl van het 

idee dat a\ hct vrocgcre wcggcvaagd 

client te worden. f let gaat nict om een 

blind gcloof in 'de nteuwclingen op de 

lijq' Het gaat erom clat C:DA-er<, met 

gcvoclcn.., van hcrkcnning, hinding en 

trot'> hun politicke !ciders aan het wcrk 

zien. Hct gaat crom dat algcmcen par

tijgcvocl, cotcgoriaal partijgcvocl en rc-

Recti fica tie 
In het colofon in het zomernum

mer van Chri-;ten Democratise he 

Vcrkenningcn zijn ecn aantal 

storencle fouten gcslopen. 

Als redactielid stond vermcld 

drs. WJ. Deetman. Hij is echter 

gecn lid meer van de redactie. 

Nict vermcld in hct colofon 

stonden de redacticlcden: dr. A. 

Klink en JW.P. Wits. 
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thcnticitcit en talent zijn 

de sleutelwoordcn. Hcrkenning, bin

ding en trots zijn de gevoelens die op

gerocpen moetcn worden. Door die gc

voelens wordt hct voortbe,taan van ecn 

politicke heweging bepaald. 

Dr. Tl1 WA Cn11rs, is direcleur tltl11 RiJIIl011-

sull h 11., ce11 on}<Inis<Itie adt>icslmrecm. 
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