
:\~ i 
,. ~j 

< C; 

c 
,,.~ : 

, I 
L 

I ·' 
v 

•; 

.i 

a 

w. 

~ 

<( 

Q 

v 

1-

UJ 

I 

z 
<( 

> 

:.J 

z 

a: 
UJ 

z 
,...., 
v 

1-

v: 

,-., 
''--' 

::... 

Een terugblik op de verkiezingsstrijd van 1998 heeft aileen bete

kenis als blik vooruit. Het CDA had de tijd sinds de in verwarring 

en vernedering geeindigde campagne van I 994 gebruikt voor een 

strategische herorientatie. Het programma dat op basis van 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' door de partij was vastgesteld, 

werd herkend als een product van eigenzinnig, in christelijk-so

ciale tradities geworteld gemeenschapsdenken. Het CDA was 

daarmee in staat een contrapunt te plaatsen ten opzichte van de 

paarse zelfgenoegzaamheid 1 • 

I 
n de tebt en in de hij het rro

gJ.'31111lla gcvocgdc finZJnci(:]c gcgc

vcm lag de voile nadruk or taken 

d1e niet vanzelt meeproliteren van 

hehhen, is niel erg. I let bn ook hesl 

zijn dat hct soort aanrak als onzc partij 

voorstaat, van wcinig hetckenis lijkt nu 

in de huidige economische voorspoed 

ccn florissantc economic: 

zorg, ITchtshandhaving, 

ondcrwijs De lijsttrekker 

en andere bndidatcn -

onder wic ook nicuwe col

lega's, van wic nu a! duidc

lijk is dat zij hun naam wei 

zullen weten tc vcstigcn -

drocgcn dit onverdeeld 

hartelijk uit. 1\bar toch is 

cr een klool gehlcven die 

hct C:DA van een dee! 

van de kicsgcrechtigdcn 

scheidde. 
Pmf dr E.i\1.H. Hirsch 

de Nederlandsc samcnle

ving zoveel als het ware in 

de school wordt gewor

pcn. ,\\aar wal ons wei 

dwar<, moet zittcn i'> dater 

ook (tel wci111g stcun 

kwam van mcnsen d1e hli;

kens pcilingen over the

ma's en opvattingen toch 

op aile helangri;ke punten 

de idealen en het pro· 

gramma van het C:DA de

len. In die zin zijn er kie-

zcrs vermi<,t. In termen van 

Kiezers vermist 
Dat het C:DA de steun moct mi<,sen van 

mensen die nicls van hct chri<,ten-dc

mocratJsche polit1ckc dcnkcn moctcn 

de vcrkiczingsondcrzoe

kcn: cr \Vtl"i ccn vcrontru-.;tcnd grotc 

klool lu<;<,en de omvang van het C:DA

potcnticel en het aantal medehurgers 

dat daadwerkelqk op het C:DA stemde 



Wat hecft eraan ge<;chort om hen te 

motJvcreJl om naa<,t de uitcraard veel 

klcincre, altijd getrouwe CJ)A-kern de 

gang naar de <,lemhu<; te maken en daar 

daadwerkcliJk C:DA tc <;temmenc Caat 

het daarhiJ <;iccht'> om tckorten in de 

Jll<lrkciilllj of een ongumtig momentc 

lnstrumenteel stemmen (of niet 
stemmen) 
Het zou in elk geval voorharig zijn, 

dczc vcrkiczing~uit~lag tc zicn al.., ccn 

onvcrmijdelijk moment in een al even 

onvcrmijdclijk procc<, van vcrval van 

aile met hct chri<;tendom vcrhonden 

vorn1cn van organi<,atic. Het wa<, al jtl

ren duidcli1k dat hct C:[);\ vee! mindcr 

dan vrocgcr op onder<;tcuning door ecn 

<;tahiclc aanhang k<m rekencn, maM per 

kccr de <;tcun van de kiczers moet vcr

wcrvcn. Hct ( DA had twaalt jaren lang 

de werving'>kracht van ccn liJ'>t, aange

vocrd door ecn alom gcrc<,pccteerclc 

miJlJ<;tcr-pre<;ident, die <;tond voor kwa

litcit en hc<;tendighcid 

Wic zich hcwu<;t i'> van de in elkc de

mocratic voor clkc parti1 normale uf's en 

aoll'lh. zal ook bc<;c/lcn dat de uihlag 

voor hct Cl )A onder ict<; andere om

<;tandighcdcn tlori<;<;aJltcr had kunncn 

zijn [)c pmitic van aile traclitionclc po

litickc partijen i'> onva<,t gcwordcn. nict 

aileen in Nederland, maar ook in de 

Ianden om om hccn. Llit aile ana[y<,c<; 

hlijkt dat ccn vcel klcincr dec! van de 

kiczcr<, dan vrocgcr zich up de lange 

tcrmqn ~tkntJticecrt met hct gcdachtc

goed van ccn hcpaaldc partiJ Len vrij 

groot deel van de hcvolking crvaart 

vcrkiczingen kcnncliJk cerder a[, ccn 

gclcgcnhcid aldan nict 211n vertrouwcn 

uit tc '>prekcn in pcr<;oneJl die kans ma

kcn politickc vnantwoordclijkhcid tc 

aanvaardcn. lharhq kan een kiezcr die 

nict idcccl aan cen hcpaalde <;troming i'> 

va<;tgeklonkcn ook zecr wei crtoe ko-

I I lV ~ s "' 

men 0111 via de '>temhu<; te optcrcn voor 

politieke contim(iteit ol discontim(itcit 

In ccn democratic neemt lang nict ie

derecn aan de verkiczingen dee! met de 

hedoeling hct beleid tc Pfrllllrlcrm Het 

kan ook ziJn dat men<,en zich jui<;t goed 

voelcn hij het gevoerde regcring<,helcid 

en aan hcstcndiging ~teun \villcn gcvcn 

- ecn <,oort <;tem voor het algemecn he

lang In de Nederland<;e politick komt 

dit verlangen 11aar he-,tendiging vooral 

tot uitdrukking in de waardcring voor 

vertrouwde politieke per<;o<mlijkhcdcn 

Tu<;<;cn de partijen werkt dit a[<; ecn 

<,oort electoralc wi<;sclhckcr. De Ieider 

van een politiekc partiJ weet zich tcgc

lijkcrtijd a[, een lcidendc liguur in de 

politick a[<; gchcel In de JaJ-cn '30 ver

vulde C:olijn zo'n rol, in de jaren '50 

Willem Drce'>, en van ltJH2 tot I'J'J4 

Ruud Lubber<,_ Tegen vclcr verwachting 

in hedt Wim Kok cen soortgcliJke po

<;~tic wctcn op tc houwen. 

De partij van degenc die up dczcr ma

nier naar vorcn treedt, lcgt dit mee<,tal 

gecn windcicrcn. [)e !'velA wcrd in de 

talloze malcn uitgezonden radio<;pot'>, 

die eindigden met 'kic<; Kok', in het ge

hcel niet gcnoemd, maar dat betekent 

niet dat cr in mei 45 Kokken in de ka

mcr zip1 gckozen. 

Wil iemand echtcr nict uitdrukkelijk 

kiczcn voor de contim(itcit onder hct 

motto 'kic'> Kok', en cvenmin zich daar 

vicrkant tegenover opstcllcn ('Stem tc

gcn, '>tcm Sl''i. dan zip1 cr nog vcr,chil

lcndc alternatieven die aantrekkclqkcr 

ogcn dan ccn stcn1 op de groot'-.tc op

pmiticpartij. Wie nict zo uitgc<;proken 

voor ol tcgcn de alom vcrwach tc conti

nu'itc1t i<;, kan hchalvc ccn hij<;turcnde 

politicke kcuzc I gcpcr<;onil iccrd in 

Bolkc<;tein en Rmcnmiillcr aa11 wccr<,

zijdcn van Kok 1 ook 'kiczcn" voor al-
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zijdigheid. [en orrmitiepartij "'' het 

C:DA die nict op een ot andere manicr 

radicaal ander<, i' en evenmin op de no

minatie <,taat om weer te gaan regcren 

(zoa!, de l'vdA 111 1'Jil') ot D66 in 

1994) is haa<,t h!J voorhaat irrelevant -

en wcrd kennelijk ook door vecl hc

richtgcvcr.., zo gczicn -, tcnzii 

Niet radicaal, toch onderschei
dend 

tcnziJ zc crin ,Jaagt zich werkci!Jk 

al, karaktcrvol en ondersche1dcnd te 

manik,teren, en daardoor zonder poll

tick radicali"nc: z1ch al' hct ware tc:

gcnovcr hct gcijktc <..,pel von rcgcrcn en 

Of1pOnCITI1 rJaat<,t. ( )ok daarom WJ' 

hct procc<.., van rartijvcrnicu\ving dat in 

gang wcrd gczct tocn hct (])A voor 

hct cerq in zijn gc,chic:ck-

draagt. Het wa<, cc:n aanzic:nlijk nackel 

dat hij in vergelijking met de andere 

li)sttrckker, maar cen heel korte pe

rioclc had om in dcze nicuwe rol een 

nicu\v type progrt1n1n1a uit tc dragcn. 

Partijvernieuwing 
f\.ja lange tijd gaat her U )A er du, niet 

mecr van uit dat zijn politick Ieider al' 

vanzell c:en spillunctic 111 de Nedcr

land'e politick zal vervullcn. I )aaraan 

conscquentie' verhinden, i' een helang

rijk kenmcrk van de hervorming die 

zich in het CDA voltrekt. De christen

clemocrati,che politicke beweging ma

nilcqc-crt zich daardoor- net al, in haar 

hcglnJaren rond 1 H'JO - weer al' een he

wcging voor vcrandcnng. Nict cchtcr 

ccn vcrandcring van bovenal, waarbii 

de <..,taut ingriipt, tnoor van 

ni'-. ll!Ct lllCt rcgcring'ivcr

antwoorclclijkheid wcrd 

hcbst, zinvol en nodig. 

J)it procc' krccg ecn in

terne en ccn externe di

nlcn-.ie. Intern ging hct 

0111 ccn qrutcgi<..,chc hcr

oricntatie r NrwrPc ti'Ct/ctt, 

Pi7Sll' /Ptlilrticn l, uitgcwcrkt 

in hct verkiczingspro

grtlnlnla Si11Hcn/n 1cn 3oe IC nicl 

dllccn. Extern ging 1:cn gJJt 1 

De christen-
hinnenuit. Noch de hand 

van cen <,terke overheid 

noch de "onzichtharc 

hand van de markt lcidt 

democratische 

politieke beweging 
tot de gc\vcn".tc vcrandc

ring 111 de <..,tJnlcnlcving, 

n1aar ccn ...,chcrpcrc aan

clacht voor memcn in hun 

lcel,ituaties. 

manifesteert zich 

weer als een 

beweging voor 

verandering. 
Er ziJll legio voorhceldcn 

het erom kiezer' te hereikcn die de 

idc:alcn van hct CD!\ delcn, 111JJr a!, 

gcvolg van hccldvorn1ing uit het vcrlc

clen ot misvattingen over het karaktcr 

van de partiJ toch niet hun <,tem aan 

deze part!J geven. 

De vcrhinding"chakcl tu<,<,en de inter

ne en de extcrne d1men,ie van dczc 

rartiJVCrnieUWlllg ZiJn de per,oncn die 

hct gezicht en gezag van de partii hc

palcn. laap de Hoop Schetter hecft in 

de partij hreclc <,teun omdat hij tcrzake, 

met humor en 111 goecle 'tid her chri'

tcn-clemocrati<,che geclachtegoecl uit-

tc gcvcn van de po...,iticvc 

krachten die in de <,amenlcving kunncn 

Jo,komen: de wederzijdse 'teun in c-cn 

wiJk ot huurt, eigen lllitiatievcn voor 

~cholcn, waardcring voor nlcn<..,cn om 

wJt zc kunncn, al kunnen ze nict aile, 

Helaas pa<,t dit 'lccht Ill pol1tieke 'ja

hloncn. De: gchruikl"liJke polit1eke di'

cu...,...,ie gaat over algcn1cnc hclctd...,]ijncn, 

<..,Oill'-> 111 n1intcn1c nuance<..,, lllJZH nict 

over concrete proJcLlcn die de kwalitcit 

van de relat1cs tu<,<,cn men,en hcpalcn. 

Len clisu"'ie over ecn 'f1oortunnel 

kritgt mccr aanclacht clan de nwgeliJk

heden om met gerichte hegclcJdmg 

( I lV - s 'JS 



jeugdige dmfHJII/5 op het rechte 'poor te 

brcngcn. 

Een andere politieke vraagstel
ling 
Hct progralllllli1 van hct Cl )Aging dan 

ook uit van een andere politieke vraag

'telling dan de gehruikelijke De vraag 

is niet Wilt de ovcrheid moct doen en 

wat oan de 111t1rkt kan worden ovcrgcla

tcn, nlaZir hoc ccn vcclvorn1igc ">ZllllC!l

kvlllg kan lunctioneren. Hct pro

gronllllZI <..,tond in hct tckcn van ccn 

reck re,pom op lllilahchappeliJke pro

hlcmen. ( )phdkn Vi1n de wachtlijstcn 

in de gczondhcidszorg en politiezo1 g 

Villl hoge kwaliteit vcrdicnen - ook vol

gcns de mccstc kiczcr'- cen hogerc pri

oriteit dan ccn algemenc Jaqenvedich

tlng. Rcdcncrcnd in de gcc.bchtcgang 

"ovcrhcid ol lllilrkt' werd van dcze he

nadcring ccn karikatuur gcnlJJkt ol-. "tc 

links' Hclaa' werd dilarhq voorhqge

goan aan de -..olidc llllancil:Jc grond-..lag 

van hct progrJnlnla lgccn ''lnvcrdicncl

lccten" meerekcnen. zoill' tmuwen' het 

C.entraal l'lanhurcau I C:l'll i vroegcr ills 

cis qelde i en i1Jn de keuze om nilJq 

lo-.tcnvcrlichting hij lllCLT dan 2(X, groci 

ook hct tinZtncicring'-.tckort extra tcrug 

tc dringcn 

I ht hct C:l );\ programma deze elgen

wiJzc invalshoek hod, kwJI11 hlqkhaar 

niet ten gocde ailn de aandacht 111 de

hJttcn die het simpelc link,:recht'

schema volgden llovendien lilten di'

cu'-1-,]c<.., over politickc pcr-.,onZtgc-. en 

hun Jlllh1t1e' voor politiekc amhten 

zich 11u ecnmaal heter in heeld hrengen 

dan d"cu"ie' over denkrichtingen. Op 

hct laaht leek de discu"ie er ill ken nog 

n1aar over tc gaan wic de bcstc n1anict 

heelt om zichzell over het voetlicht tc 

hrengen AI, het de I'R-de,kundlgcn 

hli1kcn te zqn die de ultiemc cvaluatie 

( llV 7 S <JS 

van de lijsttrekkers geven, zal dat nog 

een' extra vocdsel kunnen gevcn ailn de 

wijd verhreidc achterdocht over poli

tick en de motieven van politici. 

De factor tijd 
Het christen-dcmocrati<.che gcclachtc

goed hectt nog cen andere kwahteit die 

in vlugge debattcn gellli1kkelijk ccn 

handicap kiln vormen, en dat i'> de lac

tor tqd Wie denkt dat de ovcrhcid ot 

de markt het wei zal oplossen, is 'nel 

met ccn prohlccm klaar. Tevcel criml

nillitelt onder jcugdige rlro{l-o1111~ Wat 

versimpcld IS hct ene type antwomd 

''Pak zc lllZIZir ~tcvig aan, dan 1s hct cr 

snel mee gcdailn" en het andere "Ver

li1ag de uitkeringcn en de lastendruk, 

dan komen ze wei ililll een haan " 1-:en 

hclcid dat her (ook! zoekt in cen struc

turele verhcte1·ing van 'ocialc reli1tle<. 

vio gczin-..hcgclcidJng en ondcrWIJ.,, 

heclt een langcrc adem nodig. J)aar

door is hct echtcr ook moeilijker over 

te hrengcn 111 een cultuur van <,nelle 

hceldcn en op Jtroep vcrkrl)ghare con

-.unlpticgocclcrcn 

I )c pol1t1ckc d~Scussie concentrcen zich 

daardoor op de prohlcmen en antwoor

den d1c nu zichthaar kunnen worden 

gemilakt. Verondcrsteld wordt dat het 

Jankomt op Wilt politici kort te voren 

hchhen gedaan ul in de nabiJe toc

komst gilan docn. l\1ai1r ol het nu gaat 

0111 bclangrijkc VvTtgcving, vcnnindc

ring van hct jinancienngqckort, hcpcr

king van de milieu,chade, ol houw van 

voldoende justiticlc inrichtingen hct 

komt ililn op consequent lange-termipl

hclcid. De rcsultaten - po,itid en nega

tiel - daarvan hlijken vaak pas lang nil 

hct e1nde van cen bhinetsperiode. 

Kiezcrs lijkcn cchtcr in cen cultuur van 

politick zappcn geen lange-termijnhlll-
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dingcn met ccn partij mecr tc willen 

aangaan. Len cconomi-,che siluatic die 

onmiddclliJkc comumptie van wclvaart 

mogelijk maakt. werkt cbarvoor ook 

nict bcvordcrlijk Fen belangrijke taak 

hi) de hervorming van het CDA tot een 

up de toekomst gerichte hewcging i'> 

dan ook, de tijdshorizon voor politieke 

idcalcn tc vcrruimcn. Hczinning op de 

toekotw;t moet eigcn ziJn aan christen

dcmocratische po:itiekc cultuur 

Dat vcrgt ccn andcr type communica

tic. op ccn manicr die lcven<,<,ituatic<, 

van mcn<,cn in hecld brcngt. Sommigc 

idei'lc docl-organisatic<, (van .1\,lcn-,cn in 

Nood tot de Stichting Basisagenda) gc

vcn daarvan goCLle voorbcclden. Via 

hcelden en heeldende vcr[,alcn worden 

de <,panningen in de lcvcn<,<;ituatie van 

memen nict aileen zichthaar gemaakt. 

maar ook al-, hct ware doorzichtig. Wie 

hct bceld voor zich heelt van een moc

der met ecn zick zoogkind in ccn ver

dord land.,chap, hcgrijpt wei dat jarcn

langc inl.,panningcn van gcn1otivecrdc 

n1cn...,cn nodig ziJil on1 daar ccn <..,tructu

rclc vcrhetcring in de gczondheidszorg 

te wccg te hrengen. Fen puhlicatic als 

Fixill<J llrokcll W11dou's laat zien dat ook 

de maar<,chappelijke vrilgetl rond 

rccht.,handhaving wei dcgeliJk ailn

schouwclijk kunncn worden gcmililkt. 

De uitecnlopendc crvaringcn al naar 

gclang de kwalitcit van de on1gcving en 

de alcrthcid hij wangcdrag make11 dui

delijk waarop lange-termijn-inspannin

gcn n1octcn worden gcrichr=. 

Consequent in inhoud en stijl 
lui'it ccn hcwcging die op zo'n n1onicr 

hij de samenlcving bctrokkcn wil ziJn, 

kiln memen nooit gocd hcrciken al-, de 

tcchnick van de communicattc reveel 

wortlt losgekoppelcl van de inhoud 

J)aarom i'> cr gccn rcden om ecn vol-

gende kecr het oor mccr te lcc1en aan 

marketing-dcskundigen die vertellen 

hoc om 't even welk product verkocht 

kan worden. Ecn motiverendc politicke 

hcwcging kan haar con1n1unicatic n1ct 

de samenlcving ook niet rcducercn tot 

politicke seizoensarbcid. Wic medio 

juli I 'J'JH verwachtte up het Internet 

her nieuwe (concept-) regecrakkoord te 

kunncn vindcn - een opcnhaar stuk -. 

kwam hcdrogcn uit. De politiekc partij

en die nog maar cnkclc maandcn eerder 

ook clektroni-,ch lidst trdmrll hij de 

campagne wildcn herrekkcn, kozen nu 

voor de beslotcnheid van het llintlcn

hot De lnternet-pagina van hct CDA 

vorn1dc daaror gccn uitzondcring en 

gat daags na de puhlicarie van het re

geerakkoord de hood-,chap, "Het zo

met-reces van de Twecdc Kamer i-, van 

maandag 2'J juni tot en met vrijdag 2 I 

augmtus 1998. In dcze periodc zal de 

berichtgcving van de C:DA-Twcede Ka

merfractie op Internet miniem zijn. 

Vaned nladndag 24 augu~tu~ zal cr weer 

dagclqks nicuws up de Cl )A-site rc vin

den ziJn" 

Her zal. intcgendccl. nodig zijn in ccn 

taai, n1aar n1ct sf)irit en hun1or volgc

houdcn pcn11ancntc can1pt1gnc tEln

dacht tc vragcn voor hct helang van 

ccn andere kijk op politick. Daarvoor 

zal hct CD/\ zich de kern van zip1 uir-

gang~puntcn . ..,trCJtcgic en progran1n1a 

om te hcginncn als hct ware steeds 

mecr moeten inschcrpcn. lldhcsic voor 

het genlCemchap-,dcnken is ntct vol

doendc, her zalmoctcn lcidcn tot poli

ticke kcuzes op de puntcn waar de we-

gen uitccngaan~. 

Om die puntcn en kcuzc<, in hct vizier 

tc kriJgen i., zoict<, a]<, cen mcntalc con

ditictraining nodig die de op mcn<,cn 

en samcnlcving gcrichtc denkwijze 

ccntraal <,tclt. Hct gaat in ccn met de 

huttcnwcrcld vnvlochten open samcn-



lcving ccht nict mccr om cen <;lurendc 

ovcrhcid, milar om politick die initiatie

vcn uit de -;on1cnlcving ruin1te gcett. 

In ccn schcrpc analy-;c van de gevolgen 

van globali-;cring houdt de Engel-;c so

cioloog 1\lartin Albrow de lczcr voor 

dat burgcrschap en democratic niet 

"dood" zijn, zoals -;ommigen on-; willen 

docn gclovcn. Wat wei nodig, i-; ccn 

grondigc hcroricntatic. Democratic is 

vee! n1indcr dan vrocgcr zcggcnschap 

over de "productic" van 

palcn. Het politieke debat wordt nict 

hchecrst door degene die antwoorden 

geclt, maar door degenc die de proble

men definieert. 

Len aantal impirerende voorbecldcn 

van zo'n benadering gcclt Wolfgang 

Schauble, lracticvoorzittcr van de 

christen-democratcn in de Duitse 

Bondsdag. Niet aileen >telt hij hct \oci,d 

urflilill ccntraal zoal'> ook in dit tijd

<,chrift herhaaldclijk is hcplcit -, ook 

geeft hij een actieve invul

dicnstcn door de overheid. 

De ovcrhcid kan ook niet 

mccr ccn cigenmachtig 

'ilurcndc rol vervullen nu 

haar wcrktcrrein overal 

vervlochtcn i<; met andere 

Door consequent 
ling aan tolerantic. To

lcrantie is iets ander-; dan 

het maatschappelijk 

gezichtspunt te 

kiezen, en niet 

"'t doet er niet toe", llc

lichiqkcit, maar een open, in 

de motieven en idcalcn 

van andere n1cn~cn ge"irl

teresscerde lcvcns'itij/5 De 

n1ening~vorn1ing in onzc 

partij en in om land zou 

zich ook goed kunnen Ia

ten inspireren door zijn 

beschouwing over hct 

"coiiperaticl individualis

me", "de combinatic van 

individuclc vaardigheden 

zoal-; crcativiteit, leer- ver

mogen en inlormaticver

wcrking met socialc com

poncnten zoals teamgee'>l, 

motivatie, vertrouwcn en 

wcrktcrrei nen (hijvoor-

beeld de Europe<,e ol 
dat van de 

die van maatschappelijke 

organisaties). Democratic 

bestuurlijke of de 

moct dus vooral worden 
economische 

benaderd uit het gezichl'> rationalitcit, 
punt van de gehruiker van 

dicnstl'n, de burger a!-, 
moet het CDA 

participant in de samenle de kracht 
ving. De democratic van 

deze tijd is "f,i!rlicifldtory dc
ontwikkelen om 

>llOcrilcy''•. Daarvan zijn zelf de agenda 
door de oudcrs mccbc

<,tuurdc scholcn, zorgver
te bepalen. 

lcning op ba'>i'> van een 

pcr<,oonsgchonden budget en de over

lcgeconomie uihtckende voorheeldcn -

en i!llcdnc zijn c11 worden ze door 

chrisll'n-democraten mce-ontwikkcld 

De probleemstelling de baas 
worden 
Door con5Cfjucnt hct maatschappelijk 

gezichtspunt te kiczen, en niet dat van 

de hcstuurlijkc of de cconomischc ra

tionaliteit, moct hct CDA de kracht 

o11twikkelcn om zcll de agenda te he-

l I lV 7 s 'lK 

rckcning houdcn met an

dcrcn". Dat zijn aldus Schauble - de 

talcnten die de volgende cyclus van 

economi'>chc groci zullcn bcpalen''· 

J., ecn politickc heweging die dat on

dcrkent nict haar tijd vooruitc 

Communicatie en symbolen 
Fr vall ook wei dcgclijk ict'> zinnigs tc 

zcggen over mogelijkhcdcn voor com

municatic tusscn een christen-clcnwcra

li'>chc politickc bewcging en de <,amcn

lcving. Die commcmicatie zal Llltcrai!rd 
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moctcn beru<;ten 0[1 WJt bcide kanten 

van het proces gernccmchappcliik heb

hen, en dat i'> algemeen gezcgd -

maatschappclijke ervaring. !-'en poli

tieke partij doct hinncn dcze gemecn

schappclijkc crvaring-,horizon een aan

bod voor cen hepaald <,oort heleid en 

lxstuur Dat kan op nationaal niveau -

in de omstandigheden van oppmitie -

steed-, mindcr worden ontlcend aan de 

reputatic van eigen men-,en in het be

stuur, hetzeltde geldt voor ecn dec! van 

de gcmeentcn. Daardoor wordt de 

communicatic mccr dan ooit alhanke

lqk van de symholen waarmee onze 

partij zich onderscheidt - waarhij moct 

worden aangetckend dat soms ecn per

soon svmhoolwaarde in zichzell kan 

vcnvcrvcn. 

Soms wordt de indruk gewckt dat sym

hulcn in de politick per ddinitie nega

tict zijn, hct woord ''symhoolpulitick" 

hcelt cen vrij ncgat1cve klank. Die up

vatting is cchtcr ongerechtvaardigd. 

''Symhoolwetgeving" kan wei dcgcli1k 

vee! hetekenen a!-, crkcnning van waar

dcnc. Het gcbruik van symbolcn in de 

politick i'> ook onvermijclclijk. Ecn ver

kiczing"iprogranllllJ kan noo1t in zijn 

volledighcid hckcnd worden, dat lukt 

zelts nict hinnen de cigen partij. Over 

elk vcrkiczingsprogramma wordt ge

communicccrd door enkele elcmcntcn 

daaruit ot hcelden daaromhccn tot 

symhool van hct gcdachtcgocd te ma·· 

ken. 

Symholcn spclcn op vcrschillende ma

nicrcn een rol. Ze geven uitdrukking 

aan lundamentele waardcn, hij voor

hceld geheiligde emhlemen en juridi

<;chc zimprcuken ze vcrvullcn een 

communicatielunctic, dragen hij aa11 

kenni<;, lcgitimercn macht en hrengen 

ccn procc"i van hctckcni~.,- en zingcving 

op gangs I )it geclt aanlciding tot een 

nieuwc vraag: wordt ons politicke waar

dcnpatroon eigenliJk wei met de JUiste 

symbolen aangeduidc 1-'n nog een stapje 

vcrder: zijn we er wei voldoende zell 

hij als die symholcn worden gcvormd) 

In de verkiezingscampagncs van I ')94 

zowcl als die van 1998 '>peelden aan 

het C:DA toegeschrevcn "standpunten" 

een rol die onmogelijk karaktcristick 

voor programma en gedachtcgocd kun

nen worden gcacht De valkuil I die het 

CDA niet ontliep l wa'> dat de a an ons 

gehechte '>ymbolcn als het ware net 

naa<,t de goede '>ymbolcn lagen: waar 

het C:DA rekening houdcnd mel de 

tocn ongun-aigc cconon1i~cht' progno

<,es - in I ')94 in zijn programma had he

rleit dat icdercen in Nederland van in

komen.,.,tijging zou atzien, werd het 

puhliutaJJT "symbool" van hct C:J)A "de 

bevriczing van de AOW", waar hct 

C:DA. lidst via de oudcr'> maar des

nood-, via de rechter, ont'>poord raken

de Jongeren tijdig een corrigerende he

geleiding wildc geven, were! om als 

'\ymhool" aangehecht dat kindcrcn van 

I I en 12 de gevangenis in zouden moe

ten'' ,\lce-,ter<;chap over de standpun

tcn en heelden die onze politiek '>ym

holiseren is du-, een huitengcwoon 

dringendc opgavc 

Op cen meer algcmecn niveau. name

lijk dat van de ideologic zijn de andere 

grote parti1cn in '>laat gehleken hun 

symbolen te herddinicren. l:lij de PvdA 

beelt hij voorheeld de mild-rcvolutio

naire rom in de vuist plaatsgemaakt 

voor "sociaal en sterk" llij om wordt 

daarentegen een verwijzend '>ymhool 

gehantecrd, namelijk "deC' J)aar is ui

tcTaard nict~ tlll"i n1cc voor wic uit cigcn 

helcving chri-;tcndom kent en waar

deert. ,\ laar bij degcncn voor wie dat 

nict het geval i'>, krijgt "de c· ecn hete

kenis die wordt geklcurd door hun I in 

([lV7S'lS 
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moe ten beruste n op wat be ide kanten 

va n het proces gemee nschappelijk heb

ben , en dat is - a lgemeen gezegd -

maatschappe lijke e rvaring. Ee n poli

tieke partij doet binne n deze gemeen 

schappelijke e rva rin gshorizon een aan

bod voor een bepaald soo rt be le id en 

bes tuur. Dat kan op nationaa l niveau -

in de omstand ighede n van oppositie -

steeds minder worde n o n tlee nd aan de 

reputatie van e ige n men sen in het be

stuur; he tzelfde geldt voor een dee l va n 

de ge mee nten. Daardoor wordt de 

comm unicati e mee r dan oo it afhanke 

lijk van de sy mbole n waa rm ee onze 

partij z ich onderscheidt - waarbi j moe t 

worden aangetekend dat soms ee n pe r

soo n sym boolwaarde in z ichze lf kan 

ve rwerven. 

So ms wordt de indruk gewekt dat sym 

bolen in de politiek pe r definit ie nega

tief z ijn ; het woord "symboolpo li tiek" 

heeft een vrij nega tieve kl ank. Die op

va tting is echter ongerechtvaa rdi gd. 

"Symboolwetgevin g" kan wel degelijk 

vee l betekenen als e rkennin g va n waar

den? Het gebruik va n symbo len in de 

politi ek is ook onverm ijde lijk . Ee n ve r

kiezingsprogramma kan noo it in z ijn 

vo ll ed igheid bekend worde n; dat lukt 

ze lfs niet binnen de e igen partij. Over 

e lk ve rkiezings programma wo rdt ge

co mmuniceerd door enke le e lementen 

daaruit of beelden daaro mh ee n tot 

symbool van het gedachtegoed te ma 

ken. 

Symbo len spe le n o p versc hillende ma

ni e ren ee n roL Ze geven uitdrukking 

aa n fundamentele waa rden, bij voor

beeld gehe ili gde embl emen en juridi

sche z in spreuken, ze vervu ll en ee n 

commu nicat iefunctie , drage n bij aan 

ken ni s, legitim eren mach t en bre ngen 

ee n proces va n betekeni s- en z in geving 

op ga ngs. Dit geeft aa nl e iding tot een 

ni euwe vraag: wo rdt ons politieke waar

denpatroon e igenlijk we l met de juiste 

symbolen aangedu id? En nog een stapje 

ve rder: zijn we e r wel vo ldoende zelf 

bij als die symbo len worde n gevormd? 

In de ve rki ez ingsca mpagnes va n 1994 

zowel a ls di e van 1998 speelden aan 

he t CDA toegeschreve n "s tandpunten" 

een rol die on mogelijk karakteristiek 

voor programma en gedachtegoed kun 

nen worden geacht De va lkuil (di e het 

CDA ni et o ntli ep) was dat de aan on s 

gehechte symbolen als het ware net 

naast de goede symbolen lagen: waar 

he t CDA - reke nin g houdend met de 

toen ongunstige economische progno

ses - in 1994 in zijn programma had be

ple it dat iede ree n in Nede rland van in

komensst ij g ing zou afz ien, werd het 

publi c itaire "sy mbool" va n het CDA "de 

bevri ez in g van de AOW"; waar he t 

CDA, li efst via de ouders maar des 

noods via de rechte r, o ntspoord raken 

de jongeren tijdi g ee n corrigerende be

geleid ing wilde geven, werd ons als 

"symbool" aa ngehecht dat kinderen van 

I I en 12 de geva ngenis in zouden moe 

ten9_ Meesterschap over de standpun

te n en beelde n di e onze politiek sym

bo li se ren is dus ee n buitengewoon 

dringende opgave. 

Op een mee r algemee n niveau, name

lijk dat van de ideologie , z ijn de andere 

grote partij en in staa t geb leken hun 

symbolen te he rdefinië ren . Bij de PvdA 

heeft bij voorbee ld de mild-revol uti o

naire roos in de vui st plaatsgemaakt 

voor "soc iaal e n sterk". Bij o ns wordt 

daarentege n ee n verwij zend symbool 

gehanteerd , namelijk "deC''. Daar is ui

teraard ni ets mis mee voo r wie uit eigen 

belev in g chri stendom kent en waar

deert . tviaar bij dege nen voor wie da t 

niet he t geva l is, krijgt "de C'' een bete

ken is die wordt gekl eurd door hun (in 
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onze sa menl ev in g vaa k he laas nega

tieve) ke rk-bee lden. H et C DA kan daar 

niets aan toe- of afdoe n. 

Dit stelt ons voor de vraag of er niet -

zo nder aa n de re latie met de geloofsge

mee nschappen af te doen - meer e igen 

inzet nod ig is om duide lijk te maken 

wa t "de C'' voor de meningsvorming 

beteke nt . Dat bere ik je ni e t door af e n 

toe ee n predikant of priester een over

weging op ee n partijraad te la te n hou 

den, maar a ll ee n me t wat meer spi ri tu

aliteit in het onderlinge debat Daaruit 

zull en - hopel ijk- opvatt ingen voortko

men d ie christen-democratie laten con

tras tere n me t een materia li sti sche lllain

strealll. 

Christen -democratisch denken 
organiseren 
Om zo'n proces op gang te brenge n, 

zal het de nken over christe n-democra 

ti sche politi ek zo moeten worden geor

gan iseerd dat de communicati e met de 

samenl eving e r als va nze lf deel van uit 

maakt. Dat betekent: ee n proces op 

gang brengen waa rin politici uit de 

frontlinie aan teamvorming doen met 

de denkcapaciteit binne n en buiten het 

Wetenschappe lij k Instituut voor het 

CDA, mense n uit maatsc hap pe lijke or

gani sat ies en andere be trokkenen . 

WaJrden, opvattin ge n en symbolen 

zullen gee n breukvlakken mee r mogen 
laten zien. 

Waar d it proces toe le idt qua toekom

stige kiezerssteun , za l nog moeten blij

ken . Er is in e lk geva l gee n rede n om 

aan te neme n dat ondanks dit proces de 

electorale steun alleen maar kan te rug

lopen. H et CDA hee ft gekoze n voor 

een 'di epte-i nveste ring' di e maar weinig 

gehoor kreeg in het 11P-I1ill fight tegen 

aan elkaar ge hech te coa litiepartne rs. 

Dat is geen reden o m va n strateg ie te 
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verandere n. Dat er vee l zwevende ki e

zers z ijn be tekent ni et dat z ij van zwe

vende partijprogramma's zu ll en hou

den. Eerder zou ik de veronderste lling 

wille n wagen dat ee n partij die de 

moed heeft zich g rondig op de e ige n 

identite it te bezinne n, op den duur een 

voorsprong za l blijken te hebben. ~ 

Prof dr. E.tv!H Hirsch Balli11 is lid van de 

CDA-fractie i11 de Eerste Kallier en hoogleraar 

i111mwlio11aal recht e11 welgevi11gsurangsltlkke11 

aan de Katholieke Univers iteit Brabatli Ie 

Tilb11 r!}. 
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