
Het CDA moet het niet hebben van de 'wapenwedloop' met de 

VVD wie zich het beste 'crime-fighting' imago kan aanmeten, of de 

strijd met de PvdA om het 'sociaalste gezicht', of van het 'investe

ren in organisaties als Amnesty'. Het CDA moet het hebben van 

zijn eigen meerwaarde en eigen voorstellen. In de oppositie draait 

het om de macht van het idee, het bewaken en uitdragen daarvan. 

H 
et ( I )A '' or zoek naar 

een n1euwe IJS<,chot<, De 

oudc bitt at onde1 d1uk 

von tamell)k onomkcerbo 

re vcr,chijmelcn ols deconlc.,.,ionolisc

ring en ontvolking von het rlottebnd. 

Hoewel ze nog breed gc

nocg 1'> 0111 nog ccn tijdjc 

or tc hlijven <,loon, moct 

de roni1 or zock noor oon

vullcndc, nicuwcre <,chot

<,Cn die nict metccn mcc 

vcrdwijncn met hct rcligi

cu' bc,d. 

christcn-dcmocrotie zijn gcwijd, deze 

om<,tondigheid ncgcren. Toch ;, zc von 

wezcnlijke invlocd or de kamcn von 

het CDA in de komcnde reriode Ze 

stelt srecificke ciscn en hcrcrkingcn 

aan het rolitiek orcreren von partij en 

froctie. 

Aileen met ccn ccrlijkc 

onoJy<,C Von de roJitiekc 

context onno llJlJH, cen 

helclcrc roliticke hood

schar, ccnsgezindhcid en 

gouvcrncnlcntccl (>gcnd 
Drs. C P \lerstcel} h 

CDA en middenveld 
Hoc weinig lcidende roli

tici dot hcsdfen, hlcck uit 

cnkek commcntaren die 

konclcn worden opgetc

kencl tijdcns de laatstc 

Partijrood in Zutphcn van 

(, juni jongqlcdc;n "We 

moetcn mccr invcstcren in 

organic.atic~ a!~ An1ncsty 

International" hcctte het 

daar. Ecnzclfde gcluid viel 

lcidcr,chop kon de nicuwe ,chots wor-

den gcvonden Die ccrlijke anoly'c he

gint met de vo<,htelling dot de chri<,tcn

democratie in de oprositie zit, en voor

lorlg in de oprmitic hlijft 

Hct ;, opmcrkclijk hocvccl von de 

con1mcnto1Tn, die sinch h mei oon de 

( I lV ~ N 'JN 

tc verncmen tijdcns de lractichijeen

kOimt in llockclo. 

f let zijn trcurig-stcmmenclc reactie,_ 

Kcnnclijk ;, de cli'u"'ic over de vcr

houding tu<;<,cn portij en micldcnveld 

,;nels I ')')4 nauwclijks opge,chotcn. De 

commi<,<,ie-Cordcmer' constoteerde in 
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juli I <J<J4 immer<, precic'> hctzeltdcc 

Ook die evaluJliecommi<,<,ie ricp de 

pJnij op mccr lc invc<,tcrcn in maat

<,chappeliJkc organi-;atie'>. De oprocp 

dcmon<,~recn ccn zwJk gevoel voor de 

politieke context en verhoudingcn tu<,

'ien politick en middcnvcld an no I 'J'JS 

A]<; cr ret<, de algclopcn jaren gehlckcn 

i'i, wa'> het wei dJt organr<,atie'> Ji'> de 

genocmdc nJuwclijh op grotc hemoci

cni'> van politickc partijcn 

zrtten tc wachten. en Ji 

toonaangevcnde maat<,chJppclijkc or

gani'>atic'> in ge'>prek tc zijn over het rc

gering'>l1Ckid. I let i'> immcr<, de kla<,<,ic

kc en uitcr'>t rc'>pectahclc en bclangriJ

kc taJk van de oppmitie om op die ma

nicr bronnen VJn maat'>chappeliJkc on

vrede op te <,poren, politick te vcnJicn 

en pJrlcmentJir tc kanJli,cr-cn. 

Dar i'> echter wat ander'> dan tc prohe

rcn pani1genotcn op be<,tuurlijke pm-

ten van <,pccilieke '>tichtin

gcn ol v<..TcntgJngcn tc 

hclcmaal nict op die var1 

oppmiticpartijcn. In de 

modcrne mediacrJtie hch

hcn organi<,alie'> a]-; Am

ne<,ly lnternJtronal hun ci

gen manieren om !eden 

tc werven en invloed uit 

tc oelcnen op de puhlic

kc opinic (zie de groot

-;chcep<,c hJndtckcningen

actic vJn Amne<,ly vJn cn

kclc lllJJndcn gclcdenl. 

Het is de klassieke krijgcn 

en uiterst 
lui'il het CJ);\ heelt in dit 

respectabele en 

belangrijke taak van 

de oppositie om 

bronnen van 

opzicht ccn voor...,prong 

op andere pJrtqcn lihcrJic 

tormalie'> Ji'> VV[) en I)(,(, 

hchhen nooit ccht veel 

handcn mel het midden

veld gchJd, J<l. koe'ileren 

dJJrvan zcll, ccr1 idcologi

'iLhc Jikecr De l'vdA 

hcch de laahtc ticn jJar 

vccl van die hJndcn door

gc'>neden. mel uitzondc

ring van de FNV wellicht 

Door part i 1 en trJctic zo 

in tc rrchten darer pcrmJ

ncntc dialoog i..., n1ct grotc 

maatschappelijke 

onvrede op te 

sporen, politiek te 
Rcactie-; van hiJvoorhceld 

nliiH_'u-organi"iatic-. latcn 

zien dat hct oude model 

vJn politreke pJrtijcn die 

vertalen en 

parlementair te 

kanaliseren. 
llZlllW VlTWiJllt Zl)ll 111Ct 

middenveldin'itJntie'i. ter 

ziclc i"i. [)c kocr...,vcrlcgging van de 

Stichting Natuur en l\1ilieu hijvoor

hecld wa<, wat dar hctrelt eer1 intcrr.''i

-.;antc l)c aankondiging van dnTctcur 

Van den lliggelaar na rccenlc tcicur'itcl

lingcn in de milieupohtrck van paar<,, 

om mcer direct zakcn le gaan docn met 

hedrqvcn zcll. wa'i ccn aanwijzing cem 

te meer van de lundamentele verande

ringcn in de vcrhouding tu'i'ien politick 

en maat-;chJppij 

Hct C:DA hcclt overigcn<, al, groot<,te 

en helangrl)k<,te oppmiticpartij wei de 

taak om permanent met iille grote en 

organi'>Jlie'i bn hct CDA 

tekencn VJn onvrcde met kahincl'>-

helcid op-;poren en. na toct'>ing aar1 de 

cigcn politicke uitgang'>ptllltcn. politick 

en parlcmentair vertalcn. De pJrtiJ 

moct zich daarhiJ niet uit het veld 

Iaten -;]aan dorll· voor-;pclhJre uil

-;praken van de paa"'e machtheh

he"' die deze pogingcn onmidclelliJk 

di,kwalihccren a], opri'>pingen van 

hernieuwcl corporatr<,llle. Contactcn 

mel tclcurgc<,tcldc hocrcn- milreu- or 

onderwij'>organi'>atre<, hchoren tot het 

wezen van elke oppo'iltiepartij, ol zou

den daar in elk geval toe moeten heho

ren. 



Bestrijden van maatschappelij
ke desintegratieverschijnselen 
I )at het ( '[);\ Ill dit opzicht wat tc k

ITI1 heelt, hewiJ<,l de rccentc di'>CLIS'>ie 

rond '-.cgrcgattc in hct ondcrwlj'-.. 

Fen voorz1chtige indruk lecrt dat ITclor 

Stamaar van het Lltrechtse N1el' Sten

'encollcge tamelitk aiken <,tond in ziJ11 

klacht dat het minderhedenheleid van 

de ( lnderwq<,hewindslieden ncrgem op 

uitdraa1t, en dat de etni'>chc '>egre

gatle verder VCl<ll·tschritdt. l'arkmcn

taire actie van het C[);\ onthrak, die 

duidelitk k"n maken welkc paarse regc

rrng...,nlJatrcgclcn die '-lcgrcgatic aan

nlocdJgcn 

I kze Cll11iS<,JC is des te pijnlijker omdat 

het hier om ccn disu~<,sie gaat die het 

hart van de UlA-iclcologic hctrdt de 

herocmde kwaliteit van de samcnle

ving' Tc vat~k, ook in de vcrkicztng'-l

Llllllpllgnc, i'-. d1t ccn ah'1tructc krcct gc

hlcven die !outer weci.' gevoelcns 

Clprtep Te weinig is duidelitk gemaakt 

op welke punten de C[)A-po!Jtick op 

d1t punt mecr te hieclen heelt clan de 

andere part!JC!l !:en heldere hood

schap die de 111111]11<' scliilu} f'olllls van 

de chr~<,ten-clemocratie wccrgal, ont

hrak. I lat " om mecr dan ccn rcdcn 

jammer. AI, Clppmitiepartq moet hct 

C:l )i\ hct daar jui<,t van zip1 eigen voor

stcllcn hchben. Hct bn geen m111ister<, 

in de <,trijcl wcrpe11 d1e \ecol10111hch i 

'>Uccewol hclcid kunncn uitdragcn. In 

haar nieuwc pmitie zal de partiJ hct 

mecr dan de decennia daarvoor van de 

macht van het 1dee nwetcn hchhe11. 

Anders dan vclc onhei[<,prolcten wilkn 

doen geiClven die hct einde van de 

chri<,ten-democratic zien nadercn, hcdt 

het Uli\ op dit vlak gcen gckkc uit-

gJI1g'-,JlO'-,It1C 

1\ominente polit1cologen, met name 111 

de Verenigde Staten, hebhen hct vraag

<,tuk van de samcnhang en kwahteit van 

(I JV 7 s '>S 

de <,amenkving aangcwezcn als hct po

litieke 11111r van de komende decennia 

C:omcrvatieven al<> C:hri<,topher !.ash 

maar ook liberalcn als l\iickcy Kau<, 

hehhen ver.,chipl'>elen hel1cht die zich 

wcli~\vaar nog nict ~chcrp voordocn in 

de West-Luropcse .,amenlevingen maar 

algaandc op wat zich in de Ameriban

<;c volu-ckt, z1ch ook h1cr mecr kunnen 

manile.,leJ-cn. 

In 'The En,/ of Eq11o/1ty' I I 'J'J2) kvcrde 

Kau<, scherpe kritiek op wal hij het 'niO

lll'Y /tl,crdlillll. van linb noemt 1 Daarhij 

doelt hq op de geclachte, in Nederland 

vooral vertolkt door l'vdA en [)66, 

nlJJr gck gcnocg ook door klcine chri<..,

telijke partijen al'> de Rl'r en hct CI'V. 

dat de samcnhang en gelitkhcid tu<;<,en 

mcn'>en vooral wordt gcdiend mel nict 

al tc g1·ote inkomenwcr.,chillen. Nog 

tiJdem de laabte verkiezing.,campagne 

were! dezc geclachtc harhtochtelijk vcr

dedigd door de Pvc!;\ met hct oog up 

de komende hervorming van hct bela<>

tlllg<,tcl.,el. 

Kaus noemt deze di<>cu<;<;ic echtcr ou

derwct<> en achtcrhaald, niet waar hct 

gaat on1 hct garandcrcn van ccn toctTt

kcnd en hcschaald hcstaan<>minimum, 

m<1ar \vel waar hct gaat on1 hct vcrnlo

gcn van de ovcrhcid cvcnwichtigc in

komenwcrhoudJgen al tc dwingen. De 

vrqhcid van intcrnationalc gelcl<>tro

men. de toenemende hscalc concurren

tic en andere tinanuclc ontwikkelin

gcn, tuqcn dat vcrn1ogcn tundan1cntccl 

JJ!l 

1\tJar cr i"' nog ict~ hclangrijkcr'-.. hxatic 

op matcriclc 1 on igelijkheid lcidt de 

aandacht at, aldu., Kau<,, van inmiddel., 

veel helangrijkere, en .,chrijnender vor

men van ongelijkhcid "Fen kmthaar 

soort geli1kheid - niet de inkomemge

lijkheid, maar de gclijkheicl in de ma-
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nicr waarop we clkaar hehandclcn 

drcigt te verdwijncn", <,chreel de Amc

rikaan. 

Rijkcn en minder rijkcn Ieven steeds 

minder '>amen, nict in dorpcn, nict in 

wijkcn van stcden. In scholcn, klinie

kcn ot andere 'publickc' voorzieningen 

komen hlankcn en zwartcn, kindcrcn 

uit de gcgocde middcnkla<;<;c en die uit 

wat vrocgcr arheidcrsklas<,c heette, 

clkaar steed, minder tcgen. De dicnst

plicht die de doctorandu<, in ccn tent

je deed hclanden met de hocrcn

zoon tijdcm ccn legeroclcning, is at

gcschah De gesegregccrdc wijk, huurt, 

school en gczondheid-,-

het midden van de negenticndc ccuw 

kwamcn daar de scholcn, univcrsitci

tcn, wnningbouwvcrcnigingcn en an

dere instcllingcn waann uitecnlopcndc 

inkomcn<,grocpen met clkaar optrok

kcn. 1\\i<;<;chien wa'> hct nict tocval

lig dat het ecn bi<,<,chop wa<, die deal

gclopcn kahinet<;periode lurorc maaktc 

met zijn strijd tegen de soualc uitslui-

ting. 

Sociale dienstplicht 
Helaa<, ondcr<,cheidde hct C:DA zich de 

algclopcn tqd te wcinig met voorstcllcn 

die dczc -,egrcgatic kunncn tcgcngaan. 

De partij-elitc lict zich 

klinick rukken op. Dczc 

ontwikkclingcn !open pa

rallel met wat Kaus de in

krimping van de publickc 

ruimte nocmt. l'uhlieke 

De gesegregeerde 
mccslcpcn door her mate

rielc, oudcrwctsc dchat 

wijk, buurt, school over de inkonlcn-,clngc-

lijkhcid. Her vccl aangc
en 

gezondheidskliniek dienstcn zoals openbaar 

vcrvocr en telecommuni

catie trckkcn zich terug uit 

wijkcn, die verandcrcn in 

rukken op. 

haaldc hcgrip 'sociaal' 

kreeg in hct CDA, on

clanks rctorick die hct tc

gendccl mncst hcwijzcn, 

110 qo drr£1:1. l'uhlickc plaat'>en waar vcr-

schillcndc grocpen elkaar tcgcnkomcn. 

zoals hioscopcn, moeten hct atlcggcn 

tcgcn de video thuis. Zeit<; groot<, op

gczcttc popconcerten zijn op hun IT

tour. 

Als cr ccn politiekc hood,chap i' die de 

chri'>ten-dcmocratic op het lijl gc

schrcvcn is, i'> her wei het hcstrijdcn 

van dit <;Oort maat<,chappelijke dcsintc

graticvcr<,chijmelcn In Nederland is de 

christen-democratic de politiekc forma

tic hij uitstek om dczc uitdaging op tc 

pakken Vanal haar oor<,prong heel t 

die, vccl mccr dan liheralen en sociaal

dcnlocratcn, oog gchad voor hct 

scheppen van plckkcn waar matcriclc 

ongelijkheid gecn rol <,pcclt of in elk 

geval gcen rol hehoort tc <,pelen. 

Hct hcgon hij de dorp<,kerk, maar vanal 

ecn matcriclc lading. Om

vangrijkc linanciclc stcunoperatics voor 

de laagstc inkomen<, dominccrdcn hct 

verkiczi ng~progran1n1a. 

Daarmcc kwam hct C:DA terecht in 

een wcdloop met de l'vdA en Crocn

l.inks over de vraag wic hct sociaal<;te 

gczicht kon Iaten zien. Hct wa<, ecn 

dcbat dat de chri<,ten-dcmocratic aileen 

maar kon vcrliczcn. omdat char de 

mecrwaardc van dczc politiekc <,tro

ming helemaalnict ligt 

Waar die wei ligt. kan onder mccr 

een kurt maar hcvig politick dchat van 

zcs jaar gclcckn duidcli1k maken. In 

I 'J'J2 steldc de toenmalige tracticvoor

zitter Elco Brinkman voor om voor jon

gcren de <,ociale dienstplicht in tc <;tel

len. 

l)ir tcr vcrvanging van de n1ilitairc 

dictlstplicht die in dezelldc tijd zou 

worden alge'>chaft. J)c verplichting 



voor jongeren on1 enige tijd door te 

hrcngcn al-, hulp in ccn vcrplceghui'>, 

hejaardentehui'>, 'ichool of al, opzichtcr 

van plcinen en porkcn, zou volgen'> 

Brinkman ecn nieuwe impul-, kunncn 

geven aan de '-;O!Jdariteit in de sanlcn

lcving. 

Hoewel Brinkman met zijn plan de 

nodige '-;yn1pathic oog'-;tte van co

lumni-,ten, opinie-artikcl-,chrijver-, en 

hct femini-,ti-,ch tijchchrilt Opzq, wa'> 

toch vooral kritiek zijn dccl, inclu-,iel 

van zijn cigcn partijgcnoten zoal~ de 

toenmalige premier Ruud I .uhher'>. 

Die vree-,de tevccl hure<lucrati'>chc 

romp-,lomp en vcr'>toring van de ar

heid-,markt Zeldcn i'> zo'n 

Moderne solidariteit 
Zijn waar~chuw1ng i~ gccn ovcrbodigc 

luxe: Luhhcr<, vcrwccrde zich dc-,tijd-, 

tcgcn Brinkmam voor-,tel onder mccr 

met cen verwijzing naar hc<,taandc 

jcugdwcrk-garantieplanncn. /\1aar daar

mee mistc de tocnmalige premier hct 

punt waar het om draa it. 

Hct gaat hij de <,ocialc dien<,tplicht 

hclcmaal niet om -,cheppcn van kanscn 

voor kansarmc jongercn. Daarvoor zijn 

andere, veel gcspcuali-,ecrdcre pro

gran1n1a\ nodig. l---Iet gaat on1 'ddss

'''ixillq' zoal-, Kaus dat nocmt: dat jongc

ren van rijkc ouder<, lercn hoc zc met 

hchodtige bcjaarden rnocten omgaan, 

dat zwartc jongcre ")Jillcn

intere<,<,ant voor<,tcl met 

zulkc onintcre.,.,antc. en 

voor wat hctrclt de vcrsto

ring van de arheid-,markt, 

inmiddels achterhaalde hc

zwarcn om zeep geholpcn. 

lmmers, de <,ocialc clien<,l

plicht raakt de kern van 

de di-,cu<,<,ic over imma

tericlc ongclijkheicl. Niet 

voor nict'> he-,teedt ook 

Kau-. de nodige pagi

na', aan d1t voorstcl. So-

Sociale dienstplicht 
wcrkcn met blankcn hij 

hct toczicht op ecn <,pcel

plaat<, Socialc dicn<,tplicht 

al-, nicuwc, rnodernc mo

gclijkhcid vom het orga

ni-,eren van modcrnc 'ioli

daritcit i-, niet ccn kwcstic 

van loute1· idealismc Hct 

is tcvcn<, ecn helangriJk 

wapcn tcgcn vervrcem

ding, zmg over dcsllltc

gratic en daarn1ce gc-

als nieuwe, moderne 

mogelijkheid voor 

het organiseren van 

moderne solidariteit 

is niet een kwestie 

van Iauter 

idealisme. 

cialc die11qpl1cht i-, een 

klc111C, maar significante ondcrbrc-

king van ccn patroon waarhij gcgocdc 

jongcrcn aileen n1aar gegoedc 111C

deJongcren tegenkomen op hlankc 

-,cholen in -,uhmbia Kau-, waar-,chuwt 

tegen een -,lordige di-,cu<;<,ic hicrover 

Vaak worden ver'ichillcnde doclcn van 

de <,ocialc dien-,tplicht dom elkaar 

gehaald zoal-. karaktervorn1ing, kan'-;

llrlllc jongercn nicuwc kan-.cn gcvcn. 

tekortcn aan arheid'ikrachtcn in de 

zorg'>ector aanvullcn I hoc actuccl 1 I, 

en de vcr-,chillcndc maat-,chappelqkc 

kla'>'icn met elkaar in contact hrcn-

gen. 

( I lV - s 'IS 

paardc ang-.tgcvoclcn~ en 

ver-,chaming'ircflcxcn. De 

-,ocioloog I )e Swaan heelt crop gcwe

zen dat <,ocialc politick gccn kwc-,tie 

van idcali-.nlc \va-. n1aar van cigcnbc

lang van de hovcnlaag die ander'i de 

horden over zich hccn zag komen. 

Hct creercn van nicu\vc vorn1cn van 

cidll-lllixnuJ valt in cliczclldc categoric. 

Dati-, mecr de-, CD/\\ dan tc prohcrcn 

in een <,oort wapcnwedloop met de 

VVI) de <,triJd tc winnen wic zich het 

hc-,tc crill~r-[i,}htm,J-imago kan aanmeten. 

I )aarvoor gcldt namelijk hctzelfdc al-, 

voor de concurrcntie mel de l'vdA op 

'iociaal vlak: het " ecn <,trijd die hct 

CJ)/\ uitellldclijk aileen maar kan ver-
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liezen, omdat zc de mcerwaardc van 

hct C:DA niet in de kern raakt. Het zou 

on1 divcr'->c rcdcncn erg intcrcs~a.nt zijn 

voor de C:DA-tractie het dehat over de 

-;ociale dicn<,tp\ichr rc heropcnen, Deze 

appellcert aan con<,crvatievc noric'> hij 

de achtcrhan waar veranrwoordelijk

heid en di'>cipline hoog aange-;chrcven 

sraan. Nu hct C:DA alwecr 

aarde i'>. zijn cchter onvoldocnde om 

de chri-;ten-dcmocrarie terug tc brcn

gen 1n het centrum van de politieke 

arena. 

Daarvoor is mecr nodig Het C:DA 

n1oct Iaten zicn in ..:;taat tc zijn nicuwc 

regeringwcrantwoordeliJkheid te dra

gen, De Khtcrhan van het C:DA i'> te 

gouvcrncnlcntccl opgc~ 

cnigc tijd de rcgcring~vcr

antwoordclijkheid mi'>t, 

<,taat hct !inancieel-econo

mi'>ch heleid niet mccr ter 

hc-;chikking om dat <,oort 

waardcn als <,oherhe1d en 

degc\ijkheid in hct pu

hlickc dehat te bnccren. 

Dar vergroot automati'>ch 

hct hclang van voor<,te\lcn 

a\, het genoemdc 

Het gedisciplineerd, 
voed, en de Nederland<,e 

hcvolking tc zccr gcvoclig 

voor gczag, on1 zich tc

vredcn te <,tellcn met een 

<,cherp opererend, oppo

sitioneel geze\.,chap, De 

\3rir'>e Lahourlcider Tony 

Blatr WiJ'-; voor zijn aantrc

den a\<, premier nier aileen 

een el !eerie! opererend 

oppmitielcider HiJ wekte 

revens hct vertrouwen dar 

het land-;hc<,tuur hij hem 

in gocde handen zou zip1, 

eensgezind en 

'media-miek' 

uitdragen en 

bewaken van eigen 

ideeen is ten minste 

zo belangrijk 

1\\ct de -;ouale dicmt

plicht kan het C:DA zich 

rich ten op dat dec\ van de 

<,amenlcving dat zich zor-

geworden als het 

bedenken ervan. 

gen maakt over oprukkendc commcr-

cialisering en de 'vcrsjo!cling' van de 

puhlieke voorzieningen, en dar gevoc

lig i'> voor noties als vcrantwoordclijk

heid'>gevoel, di-;cipline en gcmecn

schap'>zin, 

Ook kan hct a\-; tegenwicht dienen te

gen de tendcn'> tot pro!cS'>iona\i<,ering 

en veramhtelijking van het maatschap

pclijk Ieven. waartegen hct C:[)A vaak 

ten strijdc trckt. Verdediging van de 

puhlieke ruimte is heel wat ander<; dan 

her promotcn van amhtclijke en semi

amhtclijke hulpdiensten zoa\<; huurta

genten en plcinwachtcn, 

Vertrouwen wekken 
Len eer\ijke analyse van de politieke

maatschappelijke context, een heldere 

en moderne politieke hood-;chap, en 

concrete voor<,tellcn die een antwoord 

geven op de vraag waartoe het C:DA op 

Voor deze koers nwet de 

partij in de ecr<,te plaat<; weer ecnheid. 

teamgeest uit-;tralcn en een gezamen\ijk 

gedragen politiek programma pre"·ntc

ren, Zeit-; de niet-gc'lntormcerde kiezer 

hereikten de algelopen kahinchperiodc 

overduidclijke signalen van het tcgen

deel Fractie en partij waren clkaar<, tc

gcn~tandcr, en dat wa:-, on1 n1ccr dan 

een redcn -;chadelijk voor het gouver-

nementeel imago van de partij. Dat de 

partijlcden 'maat)cs van elkaar' warcn. 

zoa\<, enkelc maanden geleden in dit 

hlad wcrd opgemerkt, zal de meeste 

kiezcr'> ontgaan zijn. 13cmoeieni<,<,cn 

van hijvoorheeld het Weten<,chappelijk 

lnstituur voor het CD/\ het ideolo

gisch centrum voor de partiJ met de 

kocrs van de tracrie I via hct Srrategi

-;che Keraad hijvoorhecld I werdcn door 

de tracrielcden met argwaan hekeken 

Daardoor -;\aagdc de tractic er niet in 

het poliriek-ideologi'>ch dehat in de 



partij te incorporeren en enthou<>i<J<,t uit 

tc dragen. Hct vcrkiezing<>programma 

van de partij were! door de fractic nog 

in het zicht van de vcrkiezingen ge

amendecrd met allcrlci nota'<> en mani

fc<>ten. 

Hct gchrck aan cenheid wa'> ook fune<>t 

voor hct 'hcw<Jken' van de cigcn i1s11rs. 

I )c lotgevallcn van de gezimdi<>CLI'>'>ic 

hctckende w<Jt dat a<Jng<J<Jt ecn harde 

lcer<>chool. Doord<Jt zowel hinnen de 

fractic al<> tu<;<;cn fractic en partij vcr

<>chillcnde ideecn hestondcn over de 

uitwcrking van het gczin<>helcid, kon

den andere p<lrtijen gem<Jkkelitk met 

hct initi<1t1cf aan de ha<JI gaan ("lk hen 

de cchtc gczin~nlini~tc{, zci fllJni~tcr 

1\lclkcrti. Zcker in ecn tijd van catch all

{l<Irlrcs, wa<Jrhij de ondcrlinge vc"chillcn 

tu<;<;cn politickc partiJcn klein gcwor

den ziJil, zijn cr vccl k<Jpcr<; op de kust 

Het gcdi<>ciplincerd. ccnsgezind en 

'medi<J-miek' uitdragcn en hew<Jkcn van 

eigen ideecn i<> ten mimte zo hclangrijk 

gcworden al<> hct bedenken ervan. 

De tijd dringt voor C:DA-Ieidcr De 

Hoop ScheHcr om tc Iaten zien d<Jt hij 

mecr k<Jn doen dan het woordvoeren in 

de I<J<Jt<;tc tcrmiJil v<Jn politick heladen 

debatten in de Twccdc Kamer Z<JI hij 

gezagvol Ieiding kunncn gcven aan de 

interne di<>cus<;ic in lractic en partijc Z<JI 

hit de politieke hoodschap van hct 

C:J)A <Juthcntiek, crc<Jticf en conucct 

wetcn uit te dragen: Wcct hij uit te 

groeicn tot ccn van de gezaghehbemte 

lcden van de Twccde K<Jmcr" Fen die 

Rmenmiillcr aftroclt al<> oppmitieleider, 

maar het C:DA cvcnccn<; voorhcrcidt 

op nicuwc rcgcring~vcrantwoordclijk

heidc 

Hct ziin gcnocg vragcn voor ccn even 

onzekerc al<> intcre<;<;<Jntc tockom<;t. 

( I JV ~ N 'JN 

Drs. CP Vmteeqh is {lolitiek rcdilclc11r Pil!l 

NRC Handelshlad 

/-let artrkrl is cell he~Prrkillg Uilll rcJJ ojJi11lc-arli

krl over bet CDA dat op H mel 1998 iJJ NRU
hmulelshlad uerschcm Vrrstecgh wcrkt momCI1-

tcel """ cw hock ouer het (J);\ en ,{e ojJ{lolilic, 

dat 1111/l /Jet rind 1)(111 dit )1111r umchijllt. 

Noten 
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