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Ondanks de oproep van Lubbers tot "herbronning" heeft het CDA 

in het laatste decennium elke indruk van beginselvastheid weten te 

vermijden. Het harde economische programma van de Brinkman

periode ("waterscheiding") werd gevolgd door een ongekend soci

aal voelend electoraal manifest in 1998. Het CDA is een zwe-

vende partij, die rekent op stabiele kiezers. lntussen is ook dat 

laatste programma weer onderwerp van interne kritiek. 

H 
ct zal me dan ook nict 

vcrhazcn, al'> Ham Hillen 

nu al onder·zockt, hoc hct 

CDA de 'iilx /'ilYLTS /Jiltly' 

van de middengrocpen kan worden. 

Hoc wi' ik de blunder van 'JH · gccn 

bclJqingvcrlaging - uit~ 

I )e rcchtcrvlcugcl vcrgeet 

daMhij gcmak.,halvc. dat 

de Hater van '<J.f -hcvrie

zing van de AOW - voor 

her (])A clcuoraal cat<:h

trolalcr wa<, clan de bevr·ic

zing van de hcluqingcn 

vier jaar later 

de zwcvcndc kiezcr waar<,chip1li1k op 

paar<, uitgckcken. De kam i' groot, dat 

dan de kiezer de kcuze tu<,<,en l'vdA en 

VVD intere<,<,antcr vindt dan de kcuze 

tu<,<,cn cx-paar<, en C:DA. In die laahtc 

keuzc i' hct C:DA immer' ecn cx-altcr-

naticl 

Aileen ccn chari<,mati,ch 

Ieider al' Lubber·, en Van 

r\1icrlo kan cc11 zwcvcndc 

partij van zulke dilemma\ 

vcrlm'>cn. ,\bar a], het 

C:DA daarop rekcnr. ktc<,t 

hct voor hct lot van I )(J(J: 

ccn clcctoralc 10-jo l'cr

<,oonlijk leidcT<,chap vcr-len zwevcndc parliJ loopt 

hct grotc gcvaar zijn va-..tc 

cliFttlclc lt' verliezcn zondcr 

nicuwc 111Jrktcn J.Zin tc ho-
Drs MAi\1 Woltgflls 

draagt zich nil't met rdeo

logr<,che prolilcring tcn

min<,tc niet hq dc Ncdcr

rcn. Wic mcczwcclt verlrc<,t zclf, het 

vomdecl van de poltttckc cvclu,, die 

vroeg ol laat de krezer<,gun<,l doet kc

rcn. Tegcn de tiJd, dar het C:DA zich 

een paar' proliel hedt tocgcmeten. i'> 

land,c kiczn- en dwingt tot puur prag-

n1ati~n1c j\1a;:n jui-,t daarin i.., paar-, 

voorlopig onvcr...,\aanhuar Paar.., 11., Jl 

het middcn, men midden "overhodig. 

[n ccn vader de, vadcrland' - Wim 



Kok - i<. zclts voor de CDA-kiezcr va

dcrschap gcnocg. 

Weer ergens voor staan 
I )u<. rcstccrt voor hct C:DA maar ccn 

optic> ophoudcn met zwcvcn en weer 

op cigcn hcncn gaan staan ot heter: 

weer crgcn'-; voor ~taan. 1~ cr ccn cigcn 

christcn-dcmocra tisch gcdachtcgoed! 

Twcc Jaar gel eden heel t prokssor 

Woldring van de VLI ccn lolwaardigc 

poging ondcrnomcn om hct C:DA van 

zoicts als hcginsclcn te voorzicn. Hij 

puhlicccrdc tocn: De dnislw-dclllocralic 

Ec11 kritisch o11drrzock llil!lr 

De christelijk-sociale leer en 
de Doorbraak 
Omgckccrd i<. hct zccr wei mogclijk 

om christelijk-sociale idcecn terug tc 

vindcn hij andere partijen. Het hckend

stc voorbecld is Ja'lue<. Delors, promi

nent lid van de Parli Socwllstc, die nooit 

zijn schatplichtigheid aan de katholieke 

socialc leer ontkend heelt. Waar-,chijn

lijk dankt Europa daaraan de promi

nent<: rol van de subsidiariteit. 

De christelijke sociale leer heeft dus 

wei degelijk ieb eigem. Hct i<. het idee 

van sociaal partncrschap, 

hoar jJo/iilckc jila~o[ic. Daarin 

wij<,t hij pragmati<.mc en 

opportunismc at. l\1aar 

ook hit ontkomt nict aan 

ccn politickc plaatshcpa

ling van hct C:DA. Hij ty

pccrt de christen-demo

cratic als gcmatigd pro

grc-,"iicf. Vcrvolgcn.., zcgt 

Je kunt je afvragen 
de nadruk op maatschap

pelijkc vcrbandcn. Die 

makcn cncrzijds ecn alles 

ovcrhccrsende rol van de 
of de beginselen 

van de christen- overheid overbodig en be

tcugelen tegclijkertijd de 

socialc tragmentarisatie, 

die voortvloeit uit de indi

vidualisering. En dat ci

gene heclt ook recht op 

ecn politieke spreckbuis. 

1\laar de oprichter<. van de 

l'vdA vroegcn zich al in 

1946 al, of het per sc een 

democratie wei 

gebaat zijn bij 

het bestaan van 
hij "Wat men van die ty

pcring ook moge vindcn, 

de christen-democratic 

ctikcttcrcn a is conscrvatid 

is in elk gcval onjuist'' Fen 

comcrvatid-liheraal C:DA 

een christen-

democra tische 

partij. 

vcrloochcnt zijn wortcls. Dat is prccie<., 

wat in 'l)4 is gchcurd. 

/an1n1cr gcnocg kan Woldring vanuit 

zijn '>tudccrkamcr nict vcrordonncrcn, 

hoc de C:DA-Iciding dcnkt. Hij consta

tccrt dan ook regelmatig opportunisti

schc afwijkingcn van de door hem - in 

het kiclzog van een ceuwcnlangc stoet 

van dcnkcrs - gdormulccrde uitgang-;

puntcn. Hct CDA is lang nict altijd ccn 

christcn-dcmocratischc partq. k kunl jc 

daarom zclls afvragcn, of de heginselcn 

van de chri'>lcn-dcmocratic wei gcbaat 

zijn hij hct hestaan van ccn chri'>lcn

democrati'>Chc partij 

( llV ~ S 'IS 

conlc"ionclc partij mocst 

zijn, die hct belang van gezin, vcrcni-

ging en ccn harmonisch bcdrijfsleven 

vcrkondigt. Het antwoord van dominec 

Banning en van de katholiek lean Tans 

was lncc'. 

Maar de zogcnaamde 'Doorbraak' mis

lukte tocn. De nog onvoltooidc katho

licke cmancipatie was ccn legiticmc rc

dcn om vast te houdcn aan katholicke 

partijvorming. 1\laar de K VI' stone! wei 

open voor niet-kathoheken - ccn soort 

omgckcerdc doorbraak- en, nog bc

langrijker, koos voor een vooruitstrc

vend sociaal bclcid. Op basis van die 

kcuze wc;s cr cigcnliJk gecn altcrnatid 
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voor room<,-rode coalitcc<,. i'<J'> lOen de 

K VI' beg on haar -;ociale progressivitcit 

tc verliczen, na I ')56, vcrvrccmdde zij 

zich gclcidclijk van haar achterhan. 

Ncrgens werd die vcrvreemding zo 

zichthaar a\-, in de Omtclijke 1\lijn

streek, waar mgr. Poe\-; crin geslaagd 

wa-; cen katholiek sociaal monopolie 

tc vcstigen. Waar de KVP eerder wel

haast Oosthlok-achtigc uit.,\agen he

haalde werd ziJ nu hi) landclijke ver

kiezlllgen ruim'>chool'> nvcrvleugeld 

door de !'velA. En dat vcrlics i'> zells in 

de he'>te l.ubhn'>-liJd niet mecr gocd 

gcn1aokt 

De toekomst van het CDA 
Als we Lubber<; even zicn als de tortuin

lijke chari'>m<Jti'>che uitzondcring i -cha

rismati-;ch voor Nederlandse hegrippcn 

uiteraard- i, dan is de trend voor het 

CDA uiter<,t '>omhcr. VreC'md genoC'g 

laat het Sociaal en C:ulturccl 1'\anhu

c-cau ons tclkcnJa!T weer ziC'n, dat de 

opvaltingen van de Nedcrland'>e bur

gers over helangrijke politickc vraag

'>tukkcn tamelijk <,tahicl zip1 Over uit

keringen. inkomensverde-

oppmitie, dat de oudc Adam zich ncet 

vcrloochent. 

Kocr'> houden is dus hct hc-,te dcvies 

voor hct C:DA in zijn tocht door de 

woestijn. Dat is de kocrs van S,nllcnlcPclc 

doc JC uicl 11llccu ol icts intcllcctuC'Icr gC'

tormulcerd de koers van het 'communi

tari-,me' k kunt dat mocitcloo<, lwrken

nen a\, eC'n Amerikaanse variant op de 

chri'>tc\ijke <,ociale traditie. Ln het <,taat 

prettig haaks op paarse prctentie-, a\, 

het primaat van de politick. de omar

ming van de inclividuali'icring, de 24-

uur-,economie er1 de olievlekwerking 

van de markt over terreinen a\., '>ocialc 

zekerheicl. ondcrwii'> en vo\k.,gezond

heid 

!let prohleem is, dat paar<, ze\1 al een 

dee\ van die prentcntie'i tcrugge-,nocid 

heclt tot polderpcrl. Daar moet je clan 

niet over zeuren, inca'>Seer de morelc 

wimt. Lr h\ijlt genoeg oveL helasting

vcrlaging vcr'>Ll'> de be-;chikhaarheid 

van v<>orzicningcn, hcla-,tingvcrlaging 

versu<, de <,chuld aan onze kincleren, de 

introductie van de mor<J<Ji 

ling en progre'->-.;icvc hclt~.;,

tinghclling dcnkt de door

snee- Ncdcrlander "\ i nk<,ec'' 

dan het politickc midden. 

zoals zich dat tot de laat

<;te vcrkiczingcn 111 de 

Tweedc Kamn manilc'>

tC'ertk. De pech voor hC't 

CDA was, dat de zittcnde 

Kamertractic vooral de 

Koers houden is v<Jn het individuele prolijt 

in de overheicl'>organisatic. 

de organi-.;titic van de '-,0-

cia\e zekerhcid met h<J<Jr 

het beste 

devies voor het 

CDA in zijn 
VCflllCilglng Vdll COI11111Cr

cie mel pub\ ieke taken, de 

achtcloosheid tegenovn 

de puhlieke omroep, kort-
tocht door 

de woestijn. on1 de cconon1i-.;cring van 

de '>amenleving. En durt 

het aan om tegen hct populisme van de Saulus van '94 was. tcrwi)i het nieuwc 

programma l'aulm prcekte M<J<Jr heke

ringen moeten nu ecnmaal onduhhel

zinnig zijn. c:eloohvaardigc hckcringcn 

vrtlgcn ook tijd. I)c on1vonning van 

Old Lli,orll· naar Ncr!' Ld>our hcctt zcker 

drie parti)iciclers iKinnoch. Smith, 

Hlairl geduurd. Ln nog steed, hoopt de 

nationa]J-,tl~chc curo"'lCCp'-.i'-. in tc gaan. 

En praat gen!'-.l over norn1cn en waar

den, maar begin in heme\<,naam hiJ de 

lll<J<Jl -;ch<!ppel ijke vcrantwoordelijkheid 

van de optiewcrzilvcrcndc elite, alvo

ren'> het '>lr<Jirecht voor I 0-prigen in te 

roepen. 

UlV ~ K 'JK 



Toch zou het <.'<'n grote lout zip1 om 

deze punten aileen maar le heoordelen 

vanuil oppmitionelc '>Loring,drih. A\, 

je er echt in geloolt, moer je ze ook 

daadwerkehik tot regering,bekid wil

lcn maken. In dat vcrhand i'> de lczing, 

dte laap de Hoop Scheller vbk voor de 

vcrkiezingen in het Vakhond,nw<;eum 

in Am<;terdam hield, intcre<;<;ant. \)aarin 

voor'>pelde hq een hervcrkaveling van 

de partijpolitieke lormatie<; in Neder

land. Zqn polttieke <;tart lag niet voor 

nier' hiJ \)!J(>. dat toen nog her hestel 

wilde ophlazen. 1\laar cr hangl imlcr

daad ieh in de Iucht van partijpolitiekc 

vcrnicuwing. AI ccrdcr voorzag Win1 

Kok de ovcrgang nttar ccn twccstro

mcnland van <,oetaal-democratic vcr<,us 

lihcral"mc. Fr wnngt iet'>, a\<; tamelijk 

onverw<>e'>thare-sociaal dcmocraten. 

zoal, Jan !'en, <;eneu'> overwegen op 

Cmen \.ink'> te <,Iemmen ot a\, Harry 

van Wip1en meldt, dat gehcide l'vdA

cr' in zijn kenni<;<;cnkring voor het cerst 

aan ecn <;tem op hct U )A gcdacht hch

hen Noch !'en noch de kcnniS'>en hch

hen uiteindclijk hun traditionele partij 

in de '>leek gelaten. lmtitutionclc traag

lll'id hclct '>lahiclc men<;en om tc gaan 

zwevcn gelijk hun partijen. Aan die

zeltde traaghcid heclt het CDA nog de 

ovcrgchlcvcn hcltt van zijn vrocgcr 

elcctoraal te danken. Maar vertrouwcn 

op die rraaghcid i'> de keuze voor her 

<;tcrlhut<;. 

Lr wt·ingt ook tet'>. al'> de l'vdA regent 

met twcc parliJen, die inhoudclijk 

en hi<,tori,ch vee\ vcrdcr van haar <,taan 

dan de groot,re oppmiticparti) \)at 

" voor aile parlijcn cen vorm van 

verite'> aan identiteit en du' van re

ductic tot vicr)aarlijk'>e elcctoralc plat

lorm'> voor per<;oonliJkc amhitie'>. Ieder. 

die ztch hetrokken voclt hij hct hclang 

van hct polttteke proce'>, mag nict vol-

<;taan met dit op zijn beloop te Iaten 

gaan. 

AI, hct CDA werkclijk ge1ntercsscerd is 

in de realisatic van zijn <;ocialc idcalcn 

moet hct hereid zijn om het imtituut 

CDA daaraan ondergc-,chikr te maken. 

Door zichzell tcr di'>CU'>'ic te <;\ellen 

maakt ill't CDA in ccn klap duide\ijkcr 

voor ziJI1 hcginselen tc <;taan dan de 

Twecde Kamedractie 1n vier jaar k!Jar 

'>pee it. I )at hctckent concrect het op 

partijniveau aanknopen van gcsprckken 

met !'velA en Crocn Links. De '\)oor

braak' kan alsnog plaatwinden, want de 

emancipatie van katholiekcn en 'klcine 

l.uyden' is ruim<;choots voltooid. Fn 

voor Kok is dit cen 'offer. /Jc edit l!olrcfusc' 

Zijn veelhekritisec1·de Den Uyl-lezing 

krijgt de kracht van een proktic. 

Drs. A L\ i\ I Woltl}clls Is lnm}cnlccstrr Prill 

Kcrknulc Cll lid !'till ,lc Ecrstc Kmucr uoor ac 
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