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werke lijk va n waa rde is, weerloos ge

worde n tegen de tuch t van de markt en 

de toets van tastbaa r nut e n rendement . 

Met he t devies 'sprei ding va n zorg, ar

beid , inko me n e n tijd' kan het CDA de 

gedeelde vera ntwoordelijkhe id propa

geren va n een ni euwe so li dariteit: 'ie

deree n werkt , iederee n zorgt'. Dat be

tekent a rbeidspli cht voor iedereen , 

gekoppeld aan werkwe ke n va n maxi

maa l dertig uur, zes uur per dag. Ee n 

groot dee l van de huidi ge uitkeringen 

wordt gebruikt o m al die banen die er 

in werkelijkhe id z ijn , al dat werk dat 

mannen met kinderen ee n eve nred ig 

aa ndee l in zorg e n in arbe id , en kunnen 

z ij bijvoo rbee ld tijdens de meest vee l

eisende fase va n het ouderschap ieder 

een dag minde r werken , via doorbe

taald , gespre id ouderschapsverlof. 

Anderhalf-verdieners gaan er met deze 

constructie n iet op ach teruit, z ij blijve n 

met e lkaar hetze lfde aa nta l uren draai

en. ledere Nede rl ander werkt op deze 

w ij ze bove ndi en aan z ijn e ige n sociale 

zeke rhe id e n pe nsioen, terwij l hij of z ij 

dat ook tot op aanzienlijk hoge re leef

t ijd kan b lijven doen , v ia werkt ijden 

ni et gedaan wordt of on

be taald moet worde n ge

daan, weer zichtbaa r te 

maken. Op deze wijze kan 

een aanz ie nlijk deel va n 

het leger van de honderd

die , bijvoorbeeld , in twee 

"Spreiding van zorg, fasen worden afgebouwd. 

arbeid, inkomen en 
Een baan van zes uur re

kent af met de gese l va n 

de stress d ie steeds meer 

me nsen treft , leve rt fitte , 
tijd." 

duizenden socia le inactieve n d ie nu in 

de WAO of in de bij stand z itten, aan 

het werk op sc ho len , in zieken hui ze n 

en ve rpl eegin rich tingen , bij po li tie e n 

plantsoenend ienst , bosbeheer, in w in 

kels , in de persoon lijke dienstverlening. 

Zwart werk wordt wit , g rij s (o nbetaa ld ) 

werk ook. lederee n die kán werken 

werkt, desnoods in deeltijd: drie uur per 

dag. W ie meer dan het maximum van 

zes uur per dag werkt , komt in een aa n

zie nlijk hoger belastingta ri ef. N ie t het 

feit dat je korte r werk t, moet tegen je 

p le iten , maar het gegeve n dat je langer 

werkt. 

Banen va n maxi maal zes uur per dag 

make n een 12-uurseconomie mogelijk , 

eve nals de zo door werkgevers én 

werknemers gewe nste flexibilisering In 

fe ite ontstaat zo ee n twee ploegensys

teem , de op lossing ook voor he t file

probleem e n voor och tend- e n avo nd 

me nsen H et geeft ook de ga ra nti e dat 

k inderen alt ij d op de zorg en aanwezig

heid van één ouder kunnen rekenen . 

Op deze wijze verwerven vrouwen en 

gemotiveerde werknemers e n geeft vo l

doe nde tijd voor de concurrere nde 

noodzake lijkheden van het mens-z ijn: 

relaties , ontspann in g, vrij willi gerswerk , 

activ ite iten die de ge meenschap die-

nen 1 bezinning. 

Met zo'n plan zou het CDA z ich on

verbi dde li jk als de meest progressieve 

partij van Nederland kwal ificere n , e n 

met vis ie e n lef ee n voorschot neme n 

op de toekomst H oe dan ook: de ver

zorg in gsstaat va n die toekomst za l, 

moete n stoe le n op ge lijkwaa rdi g he id 

van mannen e n vrouwen , zowel binne n 

het gezin a ls op de arbe idsmarkt , als

mede op de behoefte va n kinderen om 

met be ide ouders t ijd door te brengen. 

Mw. H. Cr11l -\la11 13rllssel is p11blicis le e11 lid 

va11 hel CDA 

Noot 
1. In : Dr~11o s jaargang 14 nr. 3, maart 

1998. 
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De electorale afkalving van het CDA zet zich door. De partij heeft 

opnieuw een marginale rol gespeeld in het politieke krachtenspel 

rondom de vorming van de nieuwe regering. Een langdurige pe

riode van oppositie ligt weer in het verschiet. Ondanks pogingen 

tot partijvernieuwing en inhoudelijke innovatie en ondanks perso

nele veranderingen in de partij -elite, slaagt de christen-democratie 

er kennelijk niet in het verlies aan macht een halt toe te roepen, 

laat staan de neerwaartse trend te keren. Is het dramatische verlies 

van het CDA in structurele termen te verklaren? 

D 
oorgaans wijst men de ont

zu il ing e n de seculari sat ie 

(o ntkerkelijking ) aan a ls 

verk laring voor de ve rkie

zingsnederlagen. Maar het 

waren juist de niet-kerke

lijke en niet-confess ionele 

kiezers die- na de partij in 

1986 e n 1989 we l ge

steund te hebben - in 1994 

Seculari sat ie is politiek natuurlijk ni et 

irre leva nt e n men kan aannemen dat 

het afnemende politieke gew icht va n 

re ligie een nega ti ef effect heeft op de 

e lectoral e pos it ie va n een 

christen -democrat ische 

partij. Secularisat ie is ech

ter een breed e n diffuus 

maatschappe li jk p roces. 

Ontke rke lijkin g heeft be-

e n 1998 wee r wegli epe n. trekking op de afname va n 

Daarmee is secu larisatie als ke rkl idmaatschap e n kerk-

verklaring voor de neer- bezoek, terwij l het poli-

gang van christen-demo- tieke gew icht va n gods-

crati sche part ijen o nbevre- d ie nst ook kan afnemen 

digend . Gemeten naar o nder trouwe kerkgangers. 

afname van het kerkbe- Prof. dr. C.J va11 De 'natuurlijke' ac h terban 

zoek is secu larisatie im- Kcrsbergm va n chri sten-demoerati-

mers al een opmerke lijke trend sinds de sc he part ijen ka n hierdoor zelfs nog 

jaren zestig. De verk iez in gsui ts lage n kle ine r zij n dan die nu al lij kt. Tege lij-

van de confess ione le partijen e n la te r kertijd verwijst secul ari satie ech ter ook 

het CDA zijn gee n weerspiegeling va n 

deze tre nd. 
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naar de omzett in g va n in oorsprong 

re ligieuze o ri entaties in een seculiere 
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/)e stntclrtrele oorZilok thl11 de crisis th111 de clnislc11-democrotie boHl}l smnnr met hct 
uem11l um1 de '/Jolitiek der hemiddelilli;' Uoto /-111"' 1/otdiJk) 

ethiek die veel brcdcr gedragcn wordt. 

Hierdoor zou de potentii'le achtcrhan 

nu juio,t weer grotcr kunncn zip1 dan 

men denkt. De onzckcrlwid hicrovcr 

ligt ten grond-,lag aan CCn van de cen

trale dilemma\ van de chri<,tcn-demo

cratic: wei ol n1et appcllcren aan de 

chri<,tclijke ill'.piratie van politick han

delen. In ieder gcval kan men wei <,tel

len dat <,eculario,atie het automati<,me 

heel t doorhroken dat bekcnd o,tond alo, 

hct 'du.,'--;temmen 1 btjvoorbeeld 'ik hen 

katholiek. du, ik <,tem KVP'i. Dati'> een 

gcvocligc 'iiag. 

Chri<,tcn-dcmocrati<,chc bcwegingen 

hchhen traditionecl geprol itccrd van de 

rcligicuzc .,cheichlijncmtructuur in de 

~an1enlcving. l)c aanwczighcid van ccn 

godo,diemt1ge o,cheid.,Jijn wijztgde nicl 

aileen de logica van politickc conllictcn 

door de politiekc hetekcni<, van de kla<,

<,cn<,chcid,liJn in tc tomen. maar vorm

de ook de ha'i' voor de hiJzonderc ma-

nter waarop chri<,tcn-dcmocraten hun 

politick he<,tcl en <,ociaal-cconomi'.ch 

helcid meek vormgaven. 

Len unick kenmcrk van de chn<,ten

dcmocratie i' haar nicl atlatendc po

ging via hclcid diver'>c maal<,chappc

liike grocpcn met uitcenlopcndc hc

langen met clkaar te verzoenen en lc 

integrcrcn. De heweging heelt zich 

tlcxihel en - ondank., I ot wellicht dank

zij) de rcligicu<, gc-impircerdc politickc 

hegin<,elcn - zeit, pragmati<,ch mocten 

op<,tcllcn om ccn dcrgclijkc 111tcgrattc 

van bclangen vloeicnd en <,uccewol 

tc Iaten vcrlopen Dit vcrgrooltc nog 

een<, de noodzaak om her aanpa<,<,ing<,

vcnllogcn continu tc hc\\'Jkcn en wJJ.r 

mogcli)k tc vcrgrotcn. opdat de in

tegratic van helangcn hliJvend kon 

plaatwindcn. I )e chri,tcn-democratlc 

wa<, in die z1n de hclichaming van de 

maat<,chappeliJkc harmonic lol wildc 

dat tenmin<,tc zijn). 



De aantrckkclijkhcid voor mccrdcrc 

grocpcn kiczn'> en hct 'iamenhrengcn 

van mccrdcrc hclangcn i'i vanzcll,pre

kcnd gccn garantic voor ccn "uccc~

vollc en docltrclfcnde oplm'>ing van te

gemtellingen. Het kan echtcr wei bc

<,chouwd worden al'i een helangrijkc 

procedure voor de con<;tructie van poli

tieke bondgenoot'ichappen op ha'>i'i 

van ruil. voor <,oualc compcmatie en 

voor hct ondcrhoudcn van innige he

trckkingen met aan de partijen ge

liccrdc maat'ichappclijke organi'iatic'i. 

Socialc politick '>pcelde hicr ecn cru

ciale rol. 

De chri'itcn-dcmocratic zag zich ge

noodzaakt <;teed, te zoeken naar mid

dclcn om hclangcnconllicten tc vnzoe

ncn. Hieruit ont'itond wat ik noem de 

'politick dcr hcmiddcling Dat wil zcg

gen de rcligieu'i gc'lmptreerde, ideolo

gi,ch vertaalde. imtitutioneel gcwor

tclde en politick in de praktijk gc

hrachtc ovcrtuiging dat maal'ichappc

lqke belangentegemtcllingcn via poli

ticke midclclcn mocten worden opgc

lo'>l om de tlatuurlijkc en organi,che 

harmonte van de samcnlcving te he

houclen ol te hn'>lellcn. Fn hct wa' 

deze rcligicus gc'in'>pircndc 'politick 

dcr hemiddcling' die de sociaal-ccono

llll'ichc poltttck van chn'itcn-dcmocrati

'che partijen in de na-oorlog'>c periock 

bchcnstc Cun'>tigc ccotlomi,chc om

'>landighcclen vergcmakkclijkten deze 

politick 

C:hri'>ten democrati'>che partijcn aan de 

macht hehbcn altijd de voorkcur gege

ven aan ecn pa'i'>id en reactid type 'iO

ciaal-ccononmch bclcid. l)it hclcid 

werd gekenmerkt door de bereiclheid 

de <,chadelitkc, 'iOCJalc gcvolge11 van hct 

tmpcrfcctc marktmechani'>mc tc vcr

zachten via aanzienliJkc ovcrdracht'iuit-

(I lV 7 s <JS 

gavcn naar gezinnen in nood, zondcr 

daarhij overigcn<, de logica van de 

markt zell buiten werking te <,\ellen. In 

dezc zin hcdt de chri'itcn-dcmocratie 

altijd gezocht naar een middenweg tu<,

'>Cn hct socialistische ol <;ociaal-dcmo

crati'ichc ( 'itaats- )collcctivismc en het 

liheralc (markt-)individualisme De so

cialc hcrvorming'>politick richtte zich 

middcls de socialc uitgavcn gcwounlijk 

op het hcrstcl van de cigcn vcrant

woordeliJkhcid en de zellrcdzaamheid 

van maat'ichappelijkc institutics zoals 

het gezin. Het verzekering'>principe, de 

band met de arheiclsmarkt, de hescher

ming van hct tradttionclc gczin en suh

'idiariteit (in hct bijzondcr de sprciding 

van vcrantwoordclijkhedcn over ver

schillende organisaties in het maat

<,chappclijk middenveld) zijn centrale 

kenmerken van het socialc model van 

de chri'itcn-dcmocratte. 

De politieke economie van het 
verval 
De chri'>ten democratie hedt in de ja

rcn tachtig nict gckozcn voor ccn aan

pa,,ing<;heleid gcha<;eerd op de neoli

bcralc vriJc markttdcologic en ook nict 

voor een mcer <,ociaal-democratisch ge

tint helcid gcricht op het hehoud van 

vollcdigc werkgelcgcnheid In plaats 

daarvan hcdt ziJ gcprohecrd ccn soci

aal aanvaarclbaar kapitali,mc tc handha

vcn tot aan het moment dat de grcnzen 

van dit heleid in zicht kwamen in het 

begin van de jarcn ncgcntig. 

In algemenc zin domincerdc de vi'>ie 

dat de starre arheid"narkt en de blij

vcndc hogc werklomhcid hct gevolg 

waren van hogc arhcid,ko<,tcn, die 'ia

llll'llhingcn n1ct ccn tc gcncJTu:-, -;ociaal 

<,tel,cl. Achterecnvolgende regeringcn, 

waarin het C:Di\ participcerde, hebhen 

geprohccrd het <,tel<,cl van <;ocialc ze-
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kerhcid te sanercn. Dit gehcurdc zon

dcr van hct gcijkte patroon van socialc 

politick at tc wijkcn. In plaat<; van ccn 

nicuwc vorm van socialc politick tc 

zockcn, hleef men probercn de ophouw 

van hct he-.taandc <.te\-;c\ tc hehoudcn 

door het te vcrsoheren. Zo were! aan de 

passivitcit en het ovcrdracht<;karakter 

van hct stclscl nagenoeg nict<. gedaan. 

Tcgclijkcrtijd trachttc men de pijn van 

de hczuinigingcn via een zckere mate 

van <.ocialc compensatic tc verzachtcn. 

Hct motto was: en bezuinigcn en -.pcci

heke grocpcn van elcctoralc hctckcnis 

compemcrcn. Typiscb waren dan ook 

de extra maatrcgelen (bijvoorbecld 

'cenn1aligc uitkeringcn'l die \verden gc

nomcn om bcpaalde grocpcn (oudercn, 

'hcstaande gcvallen'J tc ontzien ol voor

lopig tevredcn tc <.tcllcn. 

De chri<;LCI1-dcmocratischc hclcid<.

voorkeurcn kwamcn <.teeds mccr onder 

druk tc .;raan en hcgonnen te hotsen op 

de sociaal-economische rcaliteit. I )c 

positie van de partij wcrd <.teeds hachc

lijkcr De afnemcndc politiekc hetekc

nis van de godsdienst ondermijndc het 

potcnticle clcctoraat I de 'dus'-stcm

mers) en vcroorzaaktc tcvcns hct vcrval 

van de rcligicus gc.inspirecrdc 'politick 

dcr hcmiddeling', waarmce ook de nict

rcligicuzc aanhang gcpaaid kon wor

den De gcldclijke en institut;onelc 

middclcn, waarmcc de politick van uit

ruil en coalitic-vorming 'bekmtigd' 

werd (bi)voorheeld de compensercnde 

hiJzondere uitgaven ol hct ontzien van 

-.pccilickc groepcn in ruil vom politieke 

~tcun), \Vll!Tll als gcvolg vJn de tocnc

mendc transnationale cconomischc 

(g\ohaliscring) en politiekc ilurope<.e 

intcgratie) dwang en binncnlandsc so

ciale 1 hiJvoorbeeld vergrijzing/ontgroe

ning en individuali-.eringl en politiekc 

lvcrzachting van traditionelc tegenstel-

lingen) ontwikkelingen, nict mccr 

voorhandcn. De pa<,<;ievc, corporatisti

schc, <.terk op ovcrdrachtsuitgaven geo

ricntecrde sociaal-economi.,chc politick 

wa<. in <;teeds mindere mate geschikt de 

puhlickc goedercn voort te hrengen, 

die ingezet kunnen worden ten he

hocve van clectoraal zegenrijkc vormen 

van politicke uitruil. 

1\\ijn algcmcnc <.telling is dat het nict 

aileen de verandering van de rcligieuze 

<,cheidsliplemtructuur van de Westcrsc~ 

samcnlcving is die op dit moment het 

vcrmogen tot chri<,ten-dcmocratische 

n1acht"ivorn1ing aantaq, n1aar ook de 
uitho\ling van hct na-oorlogsc chri<,lell

democratischc model van <,ocialc po

litick. Hct zijn overigens nict aileen 

cconomi-,che lactorcn die het door 

chri<;ten-dcnwcratcn gcprclcrecrdc so

ciale model in de prohlcmen hrachtcn 

Ook demogral ischc veranderingen 

!vcrgrijzing en ontgrocningl en nlaat

schappeli)ke proce<,<,en lverandercndc 

gczin'-l~Jnlcn-;tcll ing, individual i~cri ng, 

de zich wijzigcndc lcvemcyclu., I ma

kcn de po\;tick voordcligc vormcn van 

uitruil (bijvoorbceld die tu<,<;en de gc

ncratiesl steeds la-,tigcr Nu vormen 

dezc proce<,<;cn en veranderingen voor 

aile politickc partijen grotc prohlcmen 

die tot aanpassing nopen. Voor de 

chri-,tcn-democratic zijn dit echter nog 

vitalcrc kwc<,tics, juist omdat de gc

nocmdc vcrandcringcn de ideologi

sche, sociaal-politickc kern van de 

hcwcging rakcn. Daarhij komt dan dat 

de <.eculari<,atie de re\;gicuzc ondcr

houwing van de 'politick dcr hcmiddc

\ing' voor ecn grocicndc grocp onaan

vaardhaar of tcnmin<,tc hctckcnisloos 

maakt. 

Christcn-dcmocrati-,chc socialc en cco

nomischc politick '' tc lang 1nstitu-



tioneel ingebcd gcblcvcn in het na-oor

log<,c raradigma van ccn <,tabiele, <;tcrk 

geregukcrdc arbeidsmarkt voor manne

\ijke kmtwinner<;, het traditionele gezin 

en een rclatid cvenwichtige demo

grati-,che <,tructuur. De nieuwe ci<;en 

van een 1\exihe\e arlwid'>markt, de vcr

andering in de <,amemtelling van de 

hui-,houden., en de dcmograti-,che ver

anderingcn vragen echtcr om dra<;ti

<,che wijzigingcn van bclcid. De hc

<,tJandc in-,titutie'>, waarhinnen het 

bektd gdormulccrd en uitgevoerd 

wordt en waarmcc her C:DA zo vcr

vlochten wa<,, kunnen echtcr niet mecr 

<,teunen or het ty[le arrangementen dat 

de chri<,ten-democratte traditionccl 

voor ogen ill'clt. 

Dilemma's 
Het C[)A zict zich vom ccn aantal 

dilemma\ gerlaat<,t. De wor<;te\ing 

hicrmee ,., <;ind., de verkteztngsneder

laag vtJn 1 <J<J4 gaandc. Hct qrutcgischc 

dilemma betrdt de noodzaak nicuwe 

mJJl<,chJ[l[Je\ijke en [JO\itieke coa\itie<; 

te con<,trueren zonder volkdig de oudc 

hondgenoo\<,charren om zeer te bel

pen. lkzc kwc<,tic i-, door de vorming 

en het <,ucce'> van het paarse kabinet 

acuter dan t)()it. De ekctorale vcr

houdingen en de <,terke pmitie van hct 

lt!lcra\i-,me dwongen het C:UA reeds de 

un1eurrentie<;rri1d met de VVU -,chcr

pcr aan tc gaan, in hct bijzonder om de 

niet-kerkse kiezcrs en de middengroe

pen. \)c socialc polrtrck dolf in ecr-,tc 

imtantic in die concurrentie-,trijd bijna 

het ondcr-,pit. Hicrdoor dreigdc tcr 

linkcrzijclc weer het gevaar van stcm

mcnverlie-,. \)it clilen1111a, zo evident 

ti1dcm de campagne van 1'!'!4, hleek 

ook in I 'J'JS niet oplmhaar, toen [Ui<;t 

voor vcr~o,tcrking van hct - aangcra<.,tc, 

maar nog -,teed-, traditionele - <;ociak 

gezicht werd gekozen. 

(I JV 7 s 'JS 

Hct idcologische dilemma is vcclvou

dig. Fr bestaat reeds geruime tijd de 

noodzaak hct nude, rcligieus ge'in

spirccrdc gedachtegoed te modernise

rcn en ge'>chikt te maken voor hct be

drijven van politiek in een ge<,ecu

lari<;eerdc <,amenkving. C:hri<;ten-clemo

craten <;taar1 voor de bijkan<; onmoge

lijke opgavc een a\ dan niet religicus 

gewortelde ideologic te vinden en te 

pre<,entcren, die het op de intcgratic 

van ver-,chillende belangen gerichte 

hclcid opnieuw zou kunnen <,chragen. 

Natuurlijk i-, cr de optic de chri<;te

lijke impiratic (verder) te Iaten varen 

en een um.,crvatief-democratisch in 

plaats van christcn-democrati<;ch ge

dachtegoed te ontwikkclen, maar dit 

is ri-,kant omdat wat cr over i<; van de 

'natuurlijke achterhan' het dan zal Iaten 

alwcten 

Het organi<,atori-,che probkem i<; het 

gevolg van de tclnorgang van de tra

drtionclc partijorgani<;atie, bijvoorheeld 

tot uitdrukking komend in hct vcr

lies van \eden en de ver<;\echtcrde 

tinancicle pmitie van de partij. Het 

C:DA i'> niet de enigc parti[ die met 

prohlemen wor<,telt Voor het C:DA 

spccilickc organisatori<;che prohk

men betrdfcn echtcr wei de de-,in

tegratie van het infrastructurek net

werk van aan de partij vcrhondcn 

maatschappclijke organisatie'>, die in 

cen stroomvcr<,nclling is geraakt, en de 

verwording van hct ooit hierop stoc

lende in<;titutionek raamwcrk van con

sen-,uworming. \)it <;oort organisatori

<,che moeilijkheden i<; de-, te acuter 

naarrnate hct CDA Ianger in de oppo

'>itiehanken verkeert, JUi<;t ook om

dat de partq vanuit ideologisch en 

machr-,politick oogpunt groot hclang 

hecht aan het maat<,chappcliJk midden

veld. 
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Beleidsdilcmma\ ZIJn er velcn. Lliter<,\ 

ingcwikkcld bleek hct in i<:der gcv<~l 

ccn politick lcvcnwath<J<~r en uitvocr

baar cvcnwicht ll' vindcn tu"en hct bc

houd en de noodzakclijkc vcrandcring 

van de vcrzorgings<;taat zondcr dat dit 

ccn onmiddellijkc, tuncqe reactie zou 

uitlokken hij d<: kiezers De kwcstie van 

de aang<:kondigdc 'h<:vriezing' van de 

AOW in 1994. en de dchatten over het 

minimumloon illustrcrcn de prohlc

matick. De poging d<: bclcidsprotilc

ring op hct terrein van ck sociale poli

tick te hcrstcllcn, h<:t al-;chcid van d<: 
traditionele 'politick der bemiddcling' 

in de vorn1 van inkon1cn~vervanging en 

pa"icl sociaal belcid, alsmcde de sterke 

nadruk op modcrnc gezinspolitick, zijn 

\vcli'-'\VatJr hclangrijkc aanpa~~1ngcn, 

maar lmscn hct dilemma nict op. 

Daarbij komt dat hct CDA moct op

bohcn tcgcn ccn unickc sociaal-li

bcralc oplmsing die de !'velA en de 

VVD hcbben gcvondcn, waarbij acti

vcring en marktwcrking, altham onder 

gun~tigc on1-.;tandighcdcn. ccn centrale 

plaats hebben gckrcgcn in de modcrnc 

-;ocialc politiek Daarmcc is de so

ciaal-politickc ruimtc die het CJ)A 

zou willcn claimen in kit<: reeds opgc

vuld. 

Slot 
J\;lipl algemcnc conclusie luidt dat 

het machtwnval van de Ncdcrlandse 

christen-democratic 111 hoge mate 

structurccl is, hocwel de prcuczc 

on1vang crvan een bclangriJkc con

juncturcle component heelt. De struc

turclc oorzaak vun de cri')i') hangt ~a

men met hct verval van de 'politi<:k 

dcr hcmiddcling' In de na-oorlogse 

periodc kon de christen-democratic 

zich up sociaal-politick tcrrcin stcrk 

prolilcren door met gchruikmaking 

van (cconomischc) bronn<:n een gun-

stigc uitruil tc hcwcrksteiiJgcn tusscn 

v<:r<>chillcndc bclangen Daarmcc kon 

de cigcn machtspositic, zowel elccto

raal als maatschappclijk, vcrstcvigd 

worden. i)c gun'-;tigc voorwaardcn voor 

ccn dcrgclijkc pol1tiek zijn echtcr 

goeddcels vcrdwenen, omdat de bron

ncn \Vaarop dczc gcha~cerd wa~ in

middcls opgedroogd zijn Dczc ont

wikkeling is al gcruime tijd gaandc 

Hct dlect crvan werd cchtcr pas vocl

baar in hct begin van de jarcn ncgcntig. 

Toen crodccrdc namelijk ook de po

litick-instJtutionclc vcrankcring en 

de politJck-maatschappcliJkc coalities 

waarop dcze machtspolitick stoclde. 

Hct is in dezc context dat het C:J)i\ 

de slag om de nict-kcrksc kiezcr 

vcrloor. Dit is de structurele ach

tcrgrond van hct machtwerval van hct 

CDA. 

De vraag waarom het CDA op zo'n 

onthutscndc wijzc de laahtc twcc 

vcrkiczingen verloor, " hicrmce na

tuurlijk gccnszins beantwoord. Wei kan 

men op basis van de mcer structurclc 

analyse vcrhcldcren met wclkc stra

tegische, idcologische en organisa

torische dilemma'' hct CDA wor<,telt en 

hoc de nctcligc hclcidwraagstukkcn de 

andere problcmcn vergrotcn. De logica 

van de hicr geprc<,cntccrdc analvsc 

lcidt tot de conclusic dat onder andere 

lgunstigcrl conjuncturelc conditic<, hct 

machtwcrlies bepcrktcr zou kunnen 

zijn, maar zckcr nict vollcdig voor

komcn kan worden. Dati<, inherent aan 

dilemma's, waarhiJ de kcuzc voor de 

cnc uit\vcg cvenzecr nadcligc con

scqucntics hedt als de kcuzc voor ccn 

andere uit\vcg. 

Pro{ dr C./ ''"'' Kcrshm}cll 11 hoo<}lcr""' 
ll<illoll<ilc floiJIJckc slcilrls, 1./J./,. hct Nc,/crl<lnt!

sc /Jo/Jt!ckc slclscl ddll de Kc~lhollckc L/n!Pmlirll 
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