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"Mensen zijn het met ons eens, totdat ze horen wie we zijn." Zo 

valt sprekend het probleem van het CDA samen te vatten. Er be

staan kennelijk andere redenen dan het politiek-inhoudelijke 'aan

bod' van het CDA, die kiezers doen afzien van het stemmen op de 

partij. Misschien omdat er ruis zit tussen de boodschap en de 

wijze waarop deze wordt verstaan. Maar beter de boodschap ver

tellen biedt nog geen garantie voor electoraal succes. Wanneer het 

CDA nieuwe electorale groepen aan zich wil binden, vraagt dat 

ook om een strategische positiebepaling van de christen-democra

tie op het politieke marktplein. 

D 
e verkiezing'>uitslag van 6 

mei kwam hard aan. De ka

ter wa<, een andere dan vier 

jaar eerder en werd nu 

mecr ingegeven door een 

gevoel van onmacht dan 

door bomheid over het ei

gen lalen. let<. van: "Wat 

moeten we dan in hemel'>

naam doen?" Nu, op het 

moment van schrijven. 

paar<, II antichamhreert op 

Paleis Noordeinde, is het 

heroveren van de oude ttlli

<lttr sci/inc; f>oints a!., bestuur

der van de BV Nederland 

boodschap slaat nauwelijks ter discu<,

-;ie. b- bestaat brede consemus dat het 

rocr na vier jaar (weer) omgooien, in

houdelijke kapitaalvernietiging zou 

betekencn. Wic hccn en 

weer blijlt varen, zalnooit 

de overkant bereiken. 

Op het per<,oncle vlak be

'>taat evenmin behoelte 

a an veranderi ng T wij fcl 

aan de geloolwaardigheid 

van de 'recht<.e' De Hoop 

Scheller als het gezicht 

van een centrum-linksc 

boodschap en zi)ll !age 

en mediator tussen link-; Drs. J W P Wits. populariteit<,<,cores worden 

en rechts irreccl. Voorlopig zal het vooral verklaard uit de kortc aanloop-

CDA het moeten hlijven hebhen van tijd. Celct op de '>chrale uitstraling van 

de politieke boodschap en niet van be

'>luurlijke pre'>tatie'>. De inhoud van die 

de 'jonge' Wim Kok en hit'> Bolkest<:in 

en hun huidige aantrekking'>kracht. lijkt 
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dat een plau<;ibelc rcdcncring. In '94 

durfde het l'vdA-campagneteam Kies 

Kok aan, alhocwel de liHtrekker kort

-,luiting veroorzaakte bij aile testpancls 

en locu-,groepen. En Iaten we niet ver

geten dat de IPOIIderhoy van CrocnLink-;, 

Paul Rmenmiiller het nog maar vier jaar 

geleden allcgdc tcgcn het duo l:lrouwer

Rahhae. TiHies. they're dli1110i11' 

Wat ook va<;t<;taat, i-; dat hct CDA geen 

genoegen neemt met de huidige om

vang van de Twccde Kamertractie. Het 

CDA hoort thuis in de <;trijd om het 

goud, niet in de troostlinale voor de 

derdc of vicrde plaat<.. Het CDA richt 

zich daarom niet aileen op het behoud 

van de bestaande electorale achterban, 

maar tevens op het herovcrcn van oudc 

en vcrovc:ren van nicuwe electorale 

grocpen. Dat i<. meer dan 1Pis/Jj111 t/Jill

kiiiO Onderzoek toont aan dat de 'poli

tieke hehoeften' van een deel van het 

elcctoraat op papier het be<;te hevre

digd worden door het C:DA. Wanneer 

deze kiezer<, echt uit zouden zijn op de 

maximalisatie van hun politicke ovcr

tuigingen, dan zou men in het <,temlo

kaal op CDA drukken. Dat dit nu nfet 

gebeurt, komt omdat men kennelijk 

een ander, verkeerd of onvolledig beeld 

van het CDA heeft (imr~i]o) dan het 

C:DA van zichzelf heeft en naar huiten 

toe wil uitdragen iidelltiteit). Kortom, 

~on1n1igc kiczers ~tcn1n1cn nu on1 
1

0nci

genlijke' rcdcncn op een andere partij 

dan het CUA. 

Het imagoprobleem 
l)c conclusie lijkt duidelijk het CDA 

hecft een 1magoprobleem. Len zckcr 

mediciJn voor deze gevree-,de kwaal he

<,taat niet, maar ook de diagnme i<; niet 

zondcr risico\. Hct groot-;tc gcvaar is 

dat men de <;chuld voor het falcnde 

imago geheel hij anderen neerlcgt Dat 

( llV 7 s 'Js 

kan lciden tot cynisme en apathie. "Wat 

kan ik eraan doen dat mensen mij niet 

begriJPenc", staat op het graf van me

nige organisatie. Voor organisatie<; met 

een <,terke puhlieke uitstraling zijn bo

vendien de media populaire zondehok

ken. "AI, de pers wat evenwichtiger 

(lees: pmitiever) over ons berichttc, 

dan zou alles beter gaan" Natuurlijk i-, 

)> 

)> 

z 

het waar dat de media een a-selcctieve m 

bevolkingsgroep vormen. De vaak link

se. hogcr opgeleide, geseculari<.eerde 

en randstedelijke achtergrond van jour

nalisten kan leiden tot subjectieve 

beeldvorming. Maar tegelijkertijd zijn 

de media een tijngestemde barometer 

van de samcnleving en dikwijls beter in 

<.taat om maatschappelijke trends en 

opvattingen te verwoorden dan ande

ren. l:lovendien vermogen de media 

minder dan ook zij zeit soms denken. 

len ander gcvaar is dat men teveeluit

gaat van de cvidentie van de waarde 

van hct cigcn product. Voor de ander is 

daarvoor geen enkelc noodzaak. Men 

kan heel tevreden zijn met de optie<; 

die voorhanden zijn. De tocgevoegdc 

waarde van icts nicuws is dan minder 

vanzelf<;prekend dan de aanhieder 

graag dcnkt. Flke dag gaan bedrijven 

failliet met hct perlccte product, soms 

zelfs met eulorische marktonderzoeken 

in de kluis. Ook een politieke partij kan 

helc aardigc idcccn hcbbcn, zonder dat 

het zich vertaalt in elcctoralc aanhang. 

Ecnvoudigweg omdat de kiezer<. vinden 

dat zij met het geheel van de andere 

partijen over voldoende keuzemogelijk

hedcn bcschikken of op een partij zijn 

uitgekeken Dat lijkt in ieder geval voor 

U66 hct kcrnproblccm tc zijn. 

Bovendicn brcngt ccn organisatie vaak 

een andere hierarchic aan in de ver

<;chillcndc elemcnten die de totale 
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identiteit vorrnen dan degene die van 

buitenaf naar die organisatie kijkt. 

De katholiekc kerk kan vinden dat de 

uitspraken van hct leergezag aangaandc 

homoseksualitcit veel mindcr belangrijk 

zijn dan hetgeen men aan geloof in 

de drie-ccnheid van Cod helijdt Maar 

menig buitenstaander zal die geloofs

waarheden een zorg zijn en laat zijn 

negatievc beeld van de ka

gevonden om het imago van milieu

monster te activeren. Ook hct CDA 

liep met het onhandig opcreren rond 

de 'I 0-jarigcn maatrcgel' in de ima

goval. In de waarneming van andercn 

ging het C:DA eindelijk voor de bijl 

"Zie je nu wei dat het CDA vecl mindcr 

progressicl is dan men zich wilde voor

docn (en zeit was gaan geloven)" Dezc 

tholiekc kerk wei degelijk Kennelijk zien vee) 
voorbeclden gevcn aan dat 

een ( negatiel) imago wei 

degelijk voeding hehoelt 

van de werkelijkheid en 

dus zeldcn helcmaal los 

staat van de identitcit. De 

katholieke kerk lmft een 

omstreden rncning over 

homo<,cksualiteit, oliewin

ning lmm;t milieuvervuiling 

met zich mee, het CDA 

steldc uoor om ticnjarigen 

stratrechtelijk te kunnen 

hcpalen door het sprcken 

over homoseksualitcit. Dat 

vindt hij relevant, de Tri

nitcit niet. Een ander 

voorheeld. Shell zal he

paalde milicuaspecten on

dergeschikt vinden aan de 

enorme bijdrage die men 

Ievert aan de energicbe

hoefte. Voor andcren is 

het milieu-aspect echter 

mensen de 

toegevoegde waarde 

van het CDA niet 

(meer). Dan heb je 

een probleem met 

imago- en 

identiteitsaspecten. 

doorslaggevend. Wanneer 

Shell hier onvoldoende rekening mee 

houdt, is giga-schade niet uitgeslotcn. 

Zie Brent Spar. 

Het is du<, zaak om het beeld dat ande

ren hebben ook als een spiegel voor het 

zelf-verstaan tc gebruiken - zelfs als 

men zich in dat beeld nauwelijks 

kan herkennen. Truth is il1 the eye of the he

holder. Dit is de, te rneer noodzakelijk 

omdat het veel makkelijkcr is om ccn 

negatiel imago te vcrsterken dan om dit 

imago bij te sturen ot zelfs in een posi

tief imago te verandcren. Mensen 

hebben behoefte aan bepaalde voor

oordelen - het imago in psycholo

gentaal - omdat deze de altijd meer 

complcxe werkelijkheid nu eenmaal 

overzichtelijk en hanteerbaar houdcn. 

Shell weer. Aile miljocnen verslindendc, 

PR-inspanningen ten spijt, hoeft cr 

maar een verkouden zeehond in de 

buurt van een boorplattorm te worden 

vcrvolgcn. De pogingcn 

van de organisatics om dezc lciten tc 

trivialiseren, laalden omdat men zeit 

het imago bevestigde 

'Sense of urgency' 
Hcelt het CDA nu 'aileen' ecn imago

problecm? Ja en nee. lr lijkt niet 

zozeer onduidelijkheid te bcstaan over 

de identiteit van de partij - dan zou vier 

jaar investeren in de inhoud lozc arbeid 

geweest zijn. Wei '>laagt de partij er 

onvoldoendc in om zich ten opzichte 

van andere politicke partijen te pro

fileren en te positioneren. Het is de 

vraag of hct enige overgeblevcn ttiJJque 

sclli11q Jloic1l van hct CDA als partij die 

politiek bedrijlt op grond van hct 

Evangelic wei voldoende onderschei

dend en aansprekend is om electorale 

steun te verwcrven. Wat het CDA mist, 

is om op basis van de identiteit cen sense 

of cm}c11cy te kunnen gencreren (excuscz 

lcs mots). Of om het in CDA-termen 



te zeggen de partij heeft voor de kie

zer onvoldoende appellerend vermo-

gen. 

Kennelijk zien vee! mcnscn de toege

voegdc waarde van het CDA niet 

I meerl. Dan heb jc ccn problcem met 

imago- en idcntiteitsa<;pccten. Stem

gcdrag wordt hepaald door de ideecn 

van een partiJ, maar vooral ook door 

de ovcrtuiging dat het land slechtcr 

at i<; zondc:r invloed van die partij en 

hcter als die partij daadwcrkelijk een 

rol <;pcclt hij de inrichting van de <;a

menleving. Zeker nu partijen geen rol 

mcc:r <;pelcn voor de belangenbehar

tiging van hepaalde levcnsbeschou

welijkc ol <>ocialc groepen en zich gro

tendcel-, hevrijd hehhen van ideolo

gische 'halla<>t'. wordt het seme of rmje11-

cy als stemmotid steeds helangrijker 

l)at geldt met name voor partijen die 

macht amhieren. Als zo'n partij lcll!ter 

urthlinkt door een intcrc<;<;ante cul

tuurtilosotische visie, blijvcn stcmmen 

uit 

Waarom slaagt het CDA er onvol

docndc in om een sc11se of urqe11cy te 

gcnercrcn? Hcdt de partij zich zo 

gdixeerd op de inhoud, dat hct <>treven 

naar macht wat op de achtergrond is 

geraaktc Is het CDA 'tc vee!' een po

litieke partij gewordcnc In ieder geval 

is na hct vcrlics van de twee 'verkoopar

gumenten' in 'l)4- de hestuurlijke kwali-

tcit en de middcnpmitie her over-

gehlcven vcrkoopargument politiek 

op ha<>is van hct Evangelic - nog tekort 

gcschoten om elcctoraal herstel mo

gelijk te maken. Ook de keuzc om in 

de campagne de controntatie met paars 

grotcndeels uit de weg te gaan, droeg 

niet hij aan cen se11sc of urge11cy. Waarom 

geen hillho,rrds met vereenzaamde he

jaarden, men<>elijke klonen in reagcer-

huisjes, spuitende junks in de tram 

en verpauperde wijken, in combinatie 

met ecn kreet als "paars is tantastisch!"? 

Misschicn i<> het overdreven om paars 

als een nachtmerrie tc typercn, maar 

mensen een geheel onverstoorde nacht

rust bieden, is ook wat overdreven. 

Ecrsl een uurtje piekeren over paars 

talen kan toch geen kwaad? 

Vier scenario's 
Het onthreken van een duidelijkc sense 

ol urqe11cy kan niet aileen met betere 

communicatie omtrent de identiteit 

worden vcrholpen Het is ook nodig 

om meer helderheid te ver.,chaften om

trent de politieke positionering, zodat 

het CDA wederom een unique selling poi11l 

krijgt op de politieke markt. Voor deze 

stratcgi<>che plaatshepaling zijn vcr

schillende <;cenario's in willekeurige 

volgorde - denkhaar. 

''- Het C.DI\ ,r/s co11servatiePe fl!lrli) 

Het CDA wil zich protileren als een 

partij die hoven de links-rechtsindc

ling staat. Met de paarsc verzoening 

van de twec tegenpolen in het politie

ke krachtcnveld - de l'vdA en de VVD 

- vcrdwecn de natuurlijke midden

positie van hct CDA. Meer in het 

hijzonder <>laagde de PvdA er in om 

deze middcnpositie van het C:DA over 

te nemen. Daarmee sloten de sociaal

democraten aan hij een internatio

nale trend. In verschillcnde we<>ter<>e 

Ianden staan progressieve partijen in 

het centrum van de macht, mits men 

er in geslaagd is om de linbe krach

ten hinncn de eigen partij onder de 

duim le houden. Omdat zij van links 

naar het midden opschoven en het 

op het midden georienteerde clecto

raat wat links loenste, vie! de kie

zer<>hlik op de grote linkse partijen. 
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Clinton en Core zongen als ecrsten 

de victorie, daarna volgde de Neil' 

LdJOur-revolutie van Blair en het 'nicuw 

!link< van Kok en de zijnen. Ook in 

de Bondsrepubliek lijkt de SPD onder 

Ieiding van de een-Porsche-voor-allc

mensen-socialist Schriider nu voor het 

eer<;t een echte bedreiging te vormen 

voor de eeuwige Bondskanselier Kohl. 

De traditionele linb-van-het-middcn

partijen konden niet profiteren van de 
centrum-linkse orii'ntatie van het elec

toraal. De steun van de kiezer voor par

tijen als de Lihcral-Dcmomlis, de FDP en 

D66 vcrminderde - zij het na een korte 

opleving - op het moment dat grote 

progressieve partiJen succesvol de aan

val op het midden inzetten. Voor de 

rechtse partijen vic! evenmin vee! eer te 

behalen. Een middcnkoers was ook te 

vee! gevraagd, aangezien zij juist door 

een meer rcchts proliel tot het midden 

van de jaren negentig stemmen vero

verden. 

De CDA-mix van linhe en rechtsc 

thema'<; heeh op 6 mei waarschijnlijk 

niet geleid tot het winncn 

PvdA en Croenlinks, de aanwczighcid 

van D66 als denkcnd alternatiel en de 

SP als links-huiten, zit dcze flank pot

dicht. Het is bovendicn nict evident 

welk 'verkoopargument' hct CDA hcdt 

om de prngressieve kiezer tot ecn stem 

te verleidcn. 

Vcrder lijkt hct op korte tcrmijn onze

ker dat de kiczer zich aangesproken 

voelt door ecn partij die zcgt hoven de 

links-rechtsschema's tc staan. De kiezer 

mag dan zelf zwevcn tusscn linkse en 

rcchtsc pMtijcn, maar dat wil niet zcg

gcn dat men dat ook van politiekc par

tijen verwacht. Het is daarom de vraag 

of hct C:DA er vcrstandig aan doet om 

zich met de distantie van de linb

rechts indeling als lllliquc sclliiJ(j roilll te 

profilcrcn 

Louter vanuit 'de markt' gcredcncerd 

lijkt cr voor het C:DA meer eer tc beha

len op de rcchtertlank. Het ti) mag dan 

nu links stromen, maar er is gecn redcn 

om aan te ncmen dat dat voortduurt. 

l:lovendicn is het de vraag of 'comcrva-

tiel' hct Crote Tahoe 
van progres<,ieve kiczers, 

maar wei tot een verlies 

van de meer conservatieve 

aanhang (het hlijft even

wei onzeker of cen meer 

rechtse koers tot ecn be

tere uitslag had gelcid) 

Op korte tcrmijn kan een 

voortzetting van de profi

lering op linkscre thcma'<, 

leiden tot ecn toencmendc 

vervrcemding van het hui

dige CDA-elcctoraat. Pas 

Als conservatieve Woord in de Ncderlandse 

politick blijft Het is ten 

minste opvallend dat nco

conscrvaticvc intcllcctue

lc bewegingen in andere 

westerse Ianden, met name 

in Duitsland en de Verc

nigde Staten, in ems land 

vrijwel geheel afwezig 

zijn Komt die inhaalslag 

nog7 De jarcn zevcntig

mafliosi van de Politie-

concurrent van 

de VVD lijkt het 

CDA in ieder 

geval meer 

groei-kansen te 

hebben dan als 

nieuw linkser. 

op langerc termijn valt compensatie tc 

vcrwachten in het verwerven van nieu-

we elcctoralc steun tcr linkcrzijde Ve'el 

ruimte op links i-, er cchter niet. Met 

een mecr op het midden georicnteerde 

ke Correctheid Bewcging 

hebben loch niet het eeuwige Ieven? 

lndicn paars onvermogcnd hlijft om de 

duistere krachten terug in het hok tc 

krijgen, die nu vriJ spel hchben in onze 

grenzcloze samenlcving, valt een om-

UlV 7H'lS 



slag tc vnwachtcn. Het is aileen triest 

dat daar doorgaans cen shocktherapeut 

Zl It~ [)utroux voor nodig i"i. 

Als conscrv<Jticvc concurrent van de 

VVD li)kt hct CDA in ieder geval meer 

groei-bmen te hehhen dan als nieuw 

linkser Zeker wanneer de VVD zich 

laat verleiden tot een vrijzinnige visic 

op de puhlieke moraal, Ieven en dood, 

hct homohuwelijk, etc. danwel het ne

gatievc VVD-im<Jgo van ordinaire pat

jepcecrs geactiveerd kan worden. Het 

CDA hcclt op zich thema's in huis die 

zich lcnen voor ccn conscrvaticl pro

he!: hct gezin, normen en waarden, vei

lighcid en hct uitdragcn v<Jn kb<;<;iek

c<IIvinistische deugden als degelijkheid 

en soherhcid. 

In de atgclopen jaren is niettemin juist 

gczocht nttar ccn rrogrc~"iicve en ei

gentijdsc vertaling van deze them<J's, 

met name rondom het gezimbeleid. 

Samcn met ccn mecr 'recht<;' verhaal 

leidt dit cvcnwcl tot een contlicterendc 

boodschap die niet goed valt uit tc lcg

gen en uiterst kwetshaar is. Waarom 

plcit het C:DA voor gezinshescherming 

en ondersteuning van de ouders hiJ de 

opvoeding, maar staan dczellde oudcrs 

buitenspcl als een ticnjarige stratrcchtc

ltJk over de schrect gaaP Waarom valt 

ecn homopaar met kinderen wei onder 

de gcmodcrniseerdc gl'zinsdehnitie van 

her (:I )A, maar mogen ze van hctzelfde 

CDA nit'l trouwcn ol kindctTn <Jdopte

rl'n~ i A Is tromt op de won de: de 

progre<;<;ict getoonzctte kerkelijkc cam

pagtll' rond dt' 24-uurst'conomic had 

dezeltde kwchhaarheid op her 'conser

vattevc' punt van de zond<Jgsrustl. Len 

con-.iqcnt conscrvaticvc inklcuring van 

'het product (])A bit'dt vanuit positio

ncring<;rlOgpunt dus mecr duidl'liJkheid. 

I )at zo'n const'tvatid prolit'l weerstand 

zal oprot'pt'n binnt'n dt' partij is ook 

(I JV ~ s 'JS 

duidelijk. llinnen dit scenario valt zclfs 

niet uit te sluiten dat ccn hrcuk op

treedt en het CDA als zeltstandige par

tij ophoudt te bestaan. 

Tl. Het CD!\ als con{miot1rle {lartij 

De teruglopende electoralc stcun voor 

het CDA is vaak verklaard uit de secu

larisatie; de voortdurcndc kcrkvcrlating 

krijgt een politiekc vcrtaling in hct 

stemmenverlies van het CDA. Nauwc

lijks aandacht kreeg het kit dat het 

CDA op 6 mei voor hct ccrst in zijn 

gcschicdcnis mindcr btholiekc kiczcrs 

wist tc trckken dan de PvdA Mccr dan 

de helh van aile gereformecrdcn, twce

derdc van de katholieken en maar liefst 

zeventig procent van de hervormden 

stcmt inmiddels op andere partijen dan 

het CDA. Hctttniqur sellinq fJOil1t van hct 

CDA als de partij die haar politick han

dclen l<Jal inspircrcn door het Lvan

gelie, verliest aan geloofwaardigheid als 

de meesten van hen die zich door dat

zelfde Evangelic Iaten aanspreken voor 

een andere partij kiczcn. Kennclijk mc

nen vecl christencn ofwel dat het CDA 

de evangclischc boodschap slcchtcr 

vertaalt dan andere partijen ofwel dat 

hun lcvcnsbcschouwclijkc overtuiging 

gecn heslissende factor is in politieke 

kwestie'>. 

Vanuit haar unieke prohel als christe

lijke partii, zou het CDA in staat moe

ten zijn om cen grotcr a<Jndecl op de 

christcliJke kiczersmarkt te veroveren. 

De secularisatie-thesc kan verleiden tot 

het moeiz<Iam zockcn van ccn cnkcle 

aar op blc en wecrbarstige heidense 

grond, tcrwijl de christclijkc vclden wit 

staan, rijp voor de oogst. Even rekenen: 

indien aile cht·istenen op hct CDA 

stcmmen, verduhhelt het huidigc aantal 

zetek J)aartoc i' het wei noodzakelijk 

dat het CDA crin slaagt om voor de 
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christenen in ons land ccn se11se of ur

gency te formulercn op basis waarvan zij 

hun levensbeschouwelijkc ovcrtuiging 

mctterdaad vertalen in een kcuze voor 

het CDA. lrgo het CDA zou een 

nieuwe antithese moetcn formuleren, 

ccn tegcnstelling tusscn het christelijke 

en nict-christelijkc bevolkingsdccl. 

Op wclke thcma's dit zou moetcn ge

beurcn, is niet evident. Met name b

tholiekcn onderschcidcn zich steeds 

mindcr van niet-christcnen a is hct gaat 

om politiek rclcvante opvattingcn. Zo

lang de privatiscring van gelovcn voort

duurt, verschralen de kanscn voor een 

onderschcidendc evangclischc politick 

Len claim op een door hct Evangelic 

gCI'nspircerd politick handelcn kan zich 

zclfs tcgen hct CDA keren, wanneer 

mecr chri'>lcnen ccn dcrgelijkc kop

pcling tmscn geloof en politick at

wijzcn Daar staat tcgcnovcr dat de 

kcrken juist op de profilcring rond 

maatschappclijkc thema's als armoedc, 

asiclhelcid en de 24-uurseconomic bre

dc waardcring oogsten. Wanneer het 

CDA zich bn presentcren als de poli

tiekc tak van dit kerkelijk engagement 

liggen cr kanscn om mecr christencn te 

binden. 

Hiervoor hctaalt men wei een prijs: ccn 

sterkcr C-prolicl zal de drcmpcl voor 

niet-chri'>lcnen verhogcn. Spanncnd 

hlijlt de verhouding tot nict-christcli)kc 

gelovigcn, met name de moslimpopula

tic. F.nerzijds kan het C:DA moslims aan 

zich hinden door ccn vcrbreding naar 

een algcmecn-confc-;sioneel profiel: hct 

CDA als de Religicuze l'artij van Ne

derland. AndcrziJd'> is juist het CDA de 

natuurlijkc plcithezorger van het he

houd van de chri'>telijke culturelc iden

titeit van Nederland. 

Vooral.,nog prolitercn andere partijen 

van de onduidelijkheid die het C:DA op 

dit therna vertoont. De PvdA weet 

mmlims aan zich te hinden door in te 

zetten op ernancipatie en anti-discrirni

natic, de VVD rnobilisccrt van tijd tot 

tijd de angst voor 'oprukkend mo.,Jim

fundamentalisme'. 

C 1-lel CDA als lifeslyle-parti) 

llinnen hct CDA lijkt de grootste 

animo tc hestaan voor een profilcring 

a!, partij die aansluit hij de toencmendc 

behoefte in de samenlcving aan mindcr 

matcrialismc en mecr diepgang: hct 

CDA a is vcrtolker van hct modcrne lc

vcnsgevocl. Dezc behoefte om in te 

spelcn op de tekcncn van de ti)d is op 

zich verhcugend. Politieke partijen zijn 

relaticf traag in het aanvoclcn van 

maatschappelijkc trends. Het lcvemge

vocl van gi.,teren domineert dikwl)ls de 

politieke agenda van vandaag. 

In Nederland i., de politick ook nooit 

ccn tmlliiP!Ilcher gewcc5l. De gcrichtheid 

op hct eigcn product doet partijen im

mers aarzelen om al te nadrukkcliJk op 

zock te gaan naar de ontwikkclingul 

bij 'de consumcnt'. In een mecrparti)cn

stcl5cl '>pcelt de 5triJd om hct midden 

hovcndicn cen mindcr grote rol dan in 

een land met twcc elcctoralc optics. 

Toch makcn ook Ncderland<,e parti)cn 

steed-, mccr Jacht op de zwevcnde 

kiezer. Trcndondcrzoek en andere mar

kctinginstrumcnten kunncn daarhij bel

pen, maar hchben nog ecn slechtc 

naam in de politick en lciden al sncl tot 

verwijtcn van populisme en gchrek aan 

karaktcr. De opmerking van de CDA

campagncleidcr dat men wcli5waar 

het toonaangcvendc PR-hureau Bikkcr 

inhuurdc, maar dat de regie natuurliJk 

geen moment in handcn van die sluwe 

en snellc jongem kwam, sprak hoek

delcn. Het re'>tdtaat van dcze haat-

( IJV !IH '!H 



liefdc vcrhouding tusscn de politick 

en de reclame- en marketingwereld is 

wei dat de roliticke camragnes - met 

name de '>flOtje<, in de zendtijd voor 

rolitickc rartijen - ang<,tig dicht bij de 

kwalitcit van wa<,mJddelenreclames 

komen (en dat <,ommigen daar nog 

trots or lijken te zijn ookJ De l'vdA 

deed het in '98 vanuit rrolc">ionecl 

oogrunt het he<,te, a! vormdc campag

nclcider Adelmund zelf bet grootstc 

gevaar voor hct wel,lagcn van de cam-

pagnc. 

Wanneer we toch maar eens naar wat 

trendonderzoek kjJken, dan hlijkt dat 

hctgecn het CDA voor<,taat gocd aan

,luit hi) het lcven<,gevoel van met name 

zogenaamdc 'po<,t-materialisten'. Het 

gaat bier om veclal jonge volwassenen 

die helang hechten aan waarden en 

normen. mecr willcn dan aileen een 

hoog inkomen en een tlibcndc carriere, 

graag thuis friihelcn met kinderen en 

zo, hewust in het Ieven '>laan, bczig 

ZIJn met '>piritualitcit (binnen of huiten 

kcrkclijk vcrhandi en hezorgd zi)n over 

<,olidaritcit en milieu zondcr dot zij kie

zcn voor klassiek-lmbc dogmatiek. J)at 

oogt dm vcclhclovend. Maar met name 

onder dczc groep wreekt zich hct ima

goprohlcem van het CDA Alhocwel de 

<,ociaal-progre'>'Jeve en culturecl-con

servaticvc mix van de christen-demo

cratic hen aansprcckt, kiczcn zij loch 

voor Crocnl.ink" of de l'vdA. Het ne

gaticve imago van het C:DA als ouder

wet'>, <,aai en morali'>tisch overstemt de 

op zichzelf positicvc waardering van 

hct politieke programma. 

Hct ligt voor de hand dat het CDA 

deze culturelc cll>illll-c}ill·dc graag zou hin

nenhalcn. Daarmee zou men immcrs 

nieuwe elcctoralc groepen vcrovcren 

die hovendien hct imago van de achter-

( I )V ~ K 'IS 

han als oubollige, zeurderigc christenen 

bijstcllcn. Toch is het de vraag of de 

christclijke identiteit van het CDA nict 

een te groot beletsel vormt voor een 

doorbraak naar dit kiezersscgmcnt. 

Daarover later meer. Hct minimaliscren 

van de ncgatieve imago-aspcctcn van 

hct christendom al<, geheel (truttig, ou

derwets, moralistisch) en het maximali

scren van de positicvc elcmcnten 

(maatschappelijk gecngagcerd, spiritu

eel, waardcngcoricntcerd) in de zelf

prcscntatie van het CDA biedt op zich 

nog geen garantic voor clectoraal suc

ces in dezc groep, maar is wei een eer

<.,rc hcgin. 

Wanneer het C:DA kie'>t voor ccn pmi

tionering als partij van het modcrne 

levensgcvocl, en zich du<, tot IJcstylc

partij ontwikkelt, dan staat men voor 

een uitdagend maar heidens karwci. 

Met name op het gcbied van com

municatic zal veel ge"investecrd mocten 

worden tencinde een sterk imago op te 

kunncn houwen. In iedcr geval zal de 

hlik veel mecr Ofl de ontvanger (de 

kiezeri moeten worden gericht dan op 

de zcnder (de partij) of de hood,chap 

Dat vraagt om voortdurend onderzoek. 

Niet aileen naar mcningen over po

litickc onderwerpcn. Minstens even be

langriJk z11n vragen als: "Waar houdcn 

men'>en zich mce hezig'", "Wat vinden 

mcnscn helangrijk, inspirerend, aan

'>prekcnd, uitdagendc" en "Hoc uit zich 

dat in de vormgeving van het Ieven: 

wcrk. sport, klcding, vakantie, mcdia

gchruik, gczin~- en relatievornling71' 

De pulitieke hood,chap zal immers 

mncten worden gecommuniceerd in 

een taal die aansluit hi) of zelfs ver

wnordt waar mcnscn mee bezig zijn 

(vgl de CDA-campagneposters). Daar

toe kan het C:DA het nodige lercn 

van de markctingcommunicatic van qua 

doclgrocp en hoodschap verwante or-
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ganisaties ak de KRO, i\1ax Havelaar 

en Novib. 

i\1cer varietcit en kwalitcit in de com

municatie is dan dus cssenticel. De at

hankelijkbeid van free fluhlicily en het 

vasthouden aan conventionele maar 

uitgesleten eigen middelen (van de al 

genocmde zendtijd tot campagnematig 

baringhappen) schieten tekort voor 

zo'n ambitieuze positionering- en ima

go-campagne. Hcdendaagse communi

catietechnieken zoals rel<7lic-, went-, scel1e

m i}!lerillamdrkcti!u}, lntcmcl enfreecm·ds zul

len deel moeten uitmaken van het ins-

trumentariLllll. 

stylc-partij zal daarom de nodige in

terne wecrstand oproepen, die gezien 

de hardnekkighcid van hestaande ima

go's zeker op korte termijn niet wordt 

gecompensecrd door electorale groei. 

De keuze voor deze positioncring 

vraagt derhalve allerecrst om het gene

rcren van een sense ol urgency hlnnen 

de partij. Maar ook dan hlijlt het de 

vraag of een dergelijke heroricntatic 

voor het CDA haalhaar en wensclijk is. 

f) 1/ct C[)A als f>arft) P</11 de l}etHeettsciJaf' 

De bctrokkenhcid van de Nederlandse 

burger hij politicke institutics vermin

den. De kwaliteit van de parlcmcntairc 

democratic in ons land en andere wes-

terse Ianden staat onder En cr zal meer moeten ge

beuren dan aileen het op

tuigen van de communica

tic-afdeling. Ook voor de 

politieke organisatic als 

geheel blijft cen dergelijk 

scenario niet zondcr con

sequentics De huidige op

zet van hct lidmaatschap, 

de congrcssen en de kan

didering sluit niet aan bij 

het hcoogde prohcl. De 

ontwikkeling van nieuwe 

vormcn om mensen te bc-

lnzetten op het druk door groeiende maat

schappclijke al nti )pathic, 

die zich vertaalt in een tc

ruglopcnde dcelname aan 

de verkiczi ngcn en met 

name een verschralcnd le

den hestand van politie

kc partijcn. Wie ccns bc

rekcnt hoevccl mC"nsen 

daadwcrkelijk betrokkcn 

ziJn hij de lormulering van 

gemecnteliJk. provinciaal 

CDA als lifestyle-

partij vraagt 

allereerst om het 

genereren van een 

sense of urgency 

bfnnen de 

partij. 

trekkC"n bij de partii, zoals momenteel 

ook verkcnd wordt door D66 en PvdA, 

is nodig 

1\let name de ouderc lczcr zal inmid

dels wellicht wat rood aangelopen zijn 

De inzet van modcrne markctingtcch

nieken lcidt immers tot t'Cil brcuk met 

de ganghare en 'productgcrichtc' he

nadering waarhij de hoodschap en idc

ologischc ovcrtuigingen normercnd 

zijn Die bcnadering komt uiteindeliJk 

necr op T:tkc it or leal'c it, icts wat ccn 

11111rketcn als vlocken in de kerk he

schouwt. lnzctten op hct CDA als life-

en landelijk politick bclcid 

- hijvoorbeeld door aile bczoekcrs van 

afdelingsvergadcringen van politick(' 

partiJcn bij elkaar op tc tellcn - raakt 

nict vrolijk gcstcmd 

Het succcs van de Sl', de oudcren

partijen in '94 en met name de lokale 

partijen op 4 maart gcdt aan dat cr 

niettemin wei dcgclijk hehoclte hcstaat 

aan cen politickc vcrtaling van wat 

menscn concrcet hczighoudt. De vcr

vrcemding tussen politick en burger 

heeft twce kantcn. Dat de gcvcstigdc 

partiJcn hliJven stcken in de vaststclling 

dater vee I dcsintercsse hestaat voor de 



politick, miskent dat zij zelf ook dee! 

zijn van het probkcm. De analyse van 

de gemeenteraadsverkiezingen sprak in 

deze voor zich. Op het Binnenhof was 

iedereen het erovcr ecns dat het aileen 

om landelijke issues en politici ging. 

Dat de lokale partijen landelijk omgcre

kend de derde plaats behaalden, werd 

nauwclijks opgcmerkt Hoe zou het ge

gaan zijn wanneer een partij uit het 

nicts als derde partij in de Tweede 

Kamer komP 

Ook het CDA ging mce in de een

zijdige duiding van 4 maart vanuit een 

landclijk pcrspcctief- opvallend omdat 

juist het C:DA zich prohkcrdc als 

'de grootstc lokale partij van Neder

land' Dat hct C:DA op 4 maart beter 

scoorde dan op 6 mei zou 66k het 

gcvolg kunncn zijn van het (grotere) 

succes van de lokaal tunctionerende 

CJ)f\ers. Misschien waardeert de kiezer 

hct CDA als 'lokale partij' gewoon be

tcr dan als 'landelijke partij'. Dat het 

verschil tussen 4 maart en 6 mci aileen 

het gevolg was van een zich voort

zettcndc nccrgaandc landelijke lijn, 

lijkt ccn wat sncllc conclusie. 

Politieke apathic is in icdcr gcval wat 

anders dan maatschappelijke desmte

rcsse. Mcnsen gcvcn ook op andere 

manicrcn uiting aan hun blijvende 

maatschappclijke betrokkenheid: door 

het lidmaatschap van zogcnaamde one 

issue bewcgingen, maar met name door 

dec! te nemcn aan vormcn van zeltor

ganisatie Kinderopvang, wijkcomites, 

sportvcrenigingcn, rechtswinkels, cur

sus-,en voor buitenlandsc vrouwcn, ste

dclijkc gildcn, scoulll1t} - het zou al

lemaal ondenkbaar zijn zonder de 

onbezoldigde gemeenschapszin van 

vele burgers AI dcze activitciten ont

hercn een projll-doel-,telling, en vallcn 

du-, huiten het hlikveld van de marktfc-

UlV 7/H '!H 

tisjisten, maar zitten evenmin te wach

ten op overname door de overheid. Bo

vcndien vormt deze gemeenschapszin 

hct beste weerwoord op het individu

alistische arrangementsdenken Met het 

communitaristische gedachtengoed is 

het CDA daarom de natuurlijke bond

gcnoot. "Het CDA kiest voor initiatie

ven waar mcnsen verantwoordelijkheid 

ncmcn, in plaats van hen deze te oHtne

men door delegatie aan overheid (PvdA) 

of vrije markt (VVD/066)." 

Zeker nu het CDA minder vanzelfspre

kend verhondcn is met de macht en het 

openhaar hcstuur, liggen er kansen voor 

een profilering tegenover de hestaande 

politickc orde. Het CDA als politick 

Oak dat nag! dat ten strijde trekt tegcn 

geldhelu-,te hedrijven en kille bureau

craten. Het CDA kan zich positioneren 

als de Partij van de Cemeenschap die 

weet wat er onder mensen leeft, die 

luistert, die stem geeft aan politick 

stemlozcn en die erin slaagt om politick 

weer relevant, concreet en aansprekcnd 

tc makcn voor de burger. Dat vraagt 

om versterking van de nahijhcid; het 

regionale en lokale proficl (het verkie

zingsprogramma in het Fries, hearings en 

wijkbureaus). Zo'n CDA kan uitgroeien 

tot een landelijk politiek platform voor 

aile vormen van zelforganisatie en ge

mecnschapszin, voor one issue bewegin

gen en lokale partijen. 

Dit scenario sluit op zich gocd aan hij 

de christen-democratische traditic. Het 

C:DA ondcrschcidt zich nog steeds van 

andere politieke partijen door cen grote 

sociale diversitcit en ccn sterke regio

nale orientatie. Bovendicn hckrachtigt 

het de politieke boodschap (het ge

meemchapsdenken) en lijken vee! lo

kale kwesties zich conform het C:DA

denken te onttrekken aan linb-rechts 
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schema's. Het i'> irnmers opvallcnd dat 

de lokale partijen vee! rninder rnakke

lijk te vatten zijn in het links-rechts 

denken dan de landelijke partijen. Ook 

i'> de vanzelfsprekendheid van de kerk 

als cultureel-sociaal ver,chijnsel in 'de 

provincie' nog vaak groot, zodat men 

minder moeite heeft met een identihca

tie met een christelijke partij. 

Het is wei de vraag of binnen dit scena

rio het CDA niet mecr werk zou moe

ten maken van staatsrechtelijke hervor

mingen. Voorstellen om te komen tot 

andere vorrnen van in-

nisatie - dus ook het CDA - daar last 

van ondervinden. De mate waarin een 

organisatie bereid is die prijs te betalcn 

en dus zich met de 'C moet ol wil iden

tiliceren, vraagt derhalve afweging. 

Het loslatcn van of mcer implicict om

gaan met de 'C is binnen het CDA 

terecht een gevoelig onderwerp. Want 

wat hlijft er over als het C:DA het 11111</IIC 

selling floint van ecn op het lvangelie ge

baseerde politiek opgeeftc Leidt het 

verdwijncn van de 'C niet tot on-

herstelbaar identiteitsver-

spraak en invloed passen 

beter in dit profiel dan hct 

huidige beeld van het 

C:DA als cen constltu

tioncle 'remmer in vaste 

dicnst'. Mecr invloed van 

de lokalc hevolking mid

dels referenda en het kie

zen van de burgernccster 

sluit aan hij een positione

ring als de 'lokale partij 

van Nederland'. Verder is 

het de vraag of het CDA 

Het grootste 
Iiese Tegelijk moet worden 

vastgesteld dat er ccn 

spanning hestaat tussen de 

mclumpe wijze waarop de 

partij zclf de 'C ziet en 

de vaststelling dat hct 

CDA een vrijwel cxclusie[ 

christelijk elcctoraat hecft 

( slechts 4 procent van de 

niet-christenen stcmde in 

'98 op het CDA, dat wa'> 

in '94 nog 7'){, ). llovendicn 

gevaar voor het 

CDA is dat het 

zichzelf blijft zien 

als een catch all 

party. Daarmee 

loopt men achter de 

feiten aan. 

in dit scenario ontkomt aan cen verlics 

van landclijke cohesic. Dat kan lciden 

tot cen ge"isolccrde pos1tie in politick 

Den Haag en de ontwikkeling van de 

huidige centraal-gestuurde partijorgani

satie tot een federatie van lokale poli

tieke verenigingen. 

'Nomen est omen' 
Fr is al gewezen op de prohlemati'>che 

!actor die de 'C in bepaalde scenario's 

kan zijn. Dat gcldt natuurlijk niet voor 

hct scenario waarin hct C:DA zich als 

C:onfcssionelc Partij positioneert, maar 

stcrk in het '/ifestylc-conceflt' en dcels in 

het CDA als Conservatieve l'artij of 

Partij van de Cemeenschap. Zolang het 

christendom als geheel een imagopro

bleem hceft. zal clke christelijke orga-

maakt het feit dat steeds 

mecr christenen op een andere partij 

dan het C:DA stemmen, de 'C als tmiquc 

scllinq {loint kwetsbaar. Hoc geloofwaar

dig is de 'C nog als de mecrderheid van 

de christenen tot cen andere politieke 

conclusic komtc Kan de PvdA op basis 

van de huidige elcctoralc aanhang on

der katholieken nict evenzecr of zelfs 

nog meer hct predikaat 'katholickc(n)

partij' claimenJ 

Op dit moment i'> er nog geen reden 

om de 'C tcr discussie te stcllen. 

Daartoe dient cerst mecr helderheid tc 

komen omtrent de positionering waar 

het CDA op inzct. Maar ook wanneer 

het bereiken van nict-christelijke doel

groepen mccr prioritcit krijgt, is een 

naamsverandering nict evident. f-:en 
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nicuw naambordJc op zich i<> onvol

doendc, al<> dit niet de vertaling i'> van 

daadwerkc\ijke verandcring. Daarvoor 

i..., ccn lnomentum nodig,. ccn gcheurteni..., 

or ontwikkeling waarvan de naam<>wij

ziging de bcllchatning vormt. Voor ccn 

politiekc partij ont<;taat zo'n HlonwJ/wn 

vooral hij de vorming van een nieuwe 

politieke alliantic, zoa\., het geval was 

in Italic, bij Croenlinks en natuurlijk 

bij hct CDA zelf 

Tot besluit 
AI deze vier <,cenario\ bieden moge

lljkheden en moeilijkheden. Daarom 

wordt in deze hijdrage ook geen uit

<>praak gcdaan over het 'be<;te' or meest 

wen<>elijke <>cenario. Welke kant het op 

moct, valt immer<; huiten de competen

tie van de gekozen invalshoek. Daar

voor zijn deze verkenningen vanuit 

communicatid pcrspectief te heperkt 

en tc ecnzijdig Bij concrete belcids- en 

hnluitvorming <>pelcn mecr factoren, 

die bier huiten he<>chouwing blcven. 

De vier <>cenario\ geven wei vrijmoe

dige denkrichtingen aan. Ook een mix 

is nwgelijk; de <,cenario\ zelf bevatten 

immcr<> al de nodige ovcrlappingen. 

/\bar die mogclijkheid is niet onbe

grcnsd. Het groot<>te gevaar vnor het 

CDA is dat het zichzelf blijft zien als 

een catch all party. Daarmee loopt men 

achtcr de fciten aan; voor puhliek- en 

markctinggerichte organi<>atics bestaat 

de ma<;<,a a\ lang niet meer. De keuzc 

voor hepaalde doclgroepen implicecrt 

dat het C:DA de aanhang hinncn deze 

clct.toralc <>egmenten maximalisccrt 

uoordt~l cr cventueel een poging volgt 

om nieuwc <;cgmcnten te veroveren. De 

comtatering cbt hct CDA nu slccht 

<;coort in bepaalde <;egmenten, is zon

der <>tratcgi-,ch concept onvoldocnde 

oJnlciding 0111 zo'n ~cgn1cnt tot nicuwe 

(llV 7 H 'lk 

prioriteit uit tc roepen. Zeker wanncer 

men aankoer<;t op een meer onderschei

dend profiel en de daarhij hnrende 

doelgroepcn, kunnen zulkc zijwegen 

die in.,panningen teniet doen. 

D1·s J W P Wits is lid 1!1111 de redactlc Plll1 

C!Jristcn DcnlOcrcJiisciJC Vcrkcnninqen 
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