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H 
ct zockcn naar excuses 1s 

nogol eens de cerste 1 cflcx 

von organ1sot1cs d1e h('t 

moediJk hebbcn Noar ex 

cuses zocken, en zo de spiegel die lcidt 

tot zeltinzicht mijdcn. Philips kendc 

zo'n cultuur. De operatic Centurion was 

nodig om de apathie at te schudden. 

De hcer Timmer wist wat daarvoor ccn 

voorwaardc was. Zonder een breed ge

declde 'sense of Illi}Cilcy' hlijf je tegcn de 

vcrstardc cultuur en dito structurcn op

botsen: ecn cultuur van zelfhe.,cher

ming en zelf-veront'>chuldiging. Fen 

cultuur woarin de andercn het hchhcn 

gedoon: de kocrs von de yen, de krocht 

von de dollar, de morkt die maar niet 

wil hcgrijpen dat niet de opparatuur van 

de vermalcdijde concur

renten maar die van de ei

gcn organi~atic vcrnufti

ger en hoog\vaardiger i~. 

Het artikcl van Wits laat 

zich lezen ols cen morkt

vcrkenningcn analyse, die 

is ingcgcvcn door en op

rocpt tot hct genoemde 

gevoel van urgentie. 

zich cr maar bij n('er, schikt zich in zijn 

rol of past zich met vernuftige ratiorlo

lisatic-; aan oon de 'onvcrmiJLklijke' 

trend (of aan de tcgcnvoetcr, indJChtig 

het woord 'if you u111't he<1t t/1e1rr join tlmrr') 

Nodelom te meldcn dat zo'n sentiment 

niet uitnodigt ot oanspoort tot een 

'operotie Centurion' Uitgehluste ziclcn 

en rcsignerende t1end1oatclms zijn door

toe nict in stoat. Na wat tcgcnslagen 

goon zij ol snel een huwclijk aan met de 

tijdgecst; niet hescffend dat dat de 

1neest zckere gang i~ naar ccn spocdig 

weduwnoarschap (Kierkegaard). 1\lct 

Oostlander moeten we doJrom con<,ta

tcren dat het CDA sterk wa<, toen het 

trendsetter en gcen trendvolger was. 

Hct i'> in lijn met het cvongclic: Jezll', 

Ecn gcvoel van urgentic: 

dot is iets wczcnlijk anders 

don defaitismc. De ddai
Dr. A Kli11k 

hcgon met zcggc en <,chrij

ve twaalt vissers in zijn gc

volg; vanuit hct achtergc

hlcven Colilca in Israel. 

Dit nummcr van Christen 

I )emocratische Verkennin

gen wil incidcntelc cr1 

structurelc bctoren die ccn 

rol hehbcn gespccld biJ de 

vcrkiezingsnederlaog van 

hct CDA 6 mci jongstlc

den hclichtcn en analyse

ren. Coedc positiehcpolin-

tist lcgt zich nccr hij onalyses en trend., 

Hij cxtropolccrt opinicpeilingcn, cultu

relc potronen, partijpoliticke vcrhou

dingCil, dito licfde., en de gcnctische 

opmook van spelhcpalcr'>. Omdat door 

nict tegcn valt op tc bokscn, legt hij 

gen kunnen crtoe lcidcn 

dar dczclfde foutcn niet nog een kccr 

gen1aakt \Vordcn. Fen grondigc analy~o,c 

is doarvoor noodzakclijk 

In dit nummcr zijn hijdrogcn te vinden 

over: 

ITiten !'< cijlers' hoc <,taot hct C:DA 



er na de laat<.te vcrkiezingen elccto

raal voor. 

2. De vernieuwing van de partij. Wat 

moet er na de ingrijpendc ver<mde

ringen van de algelopcn jaren in de 

komcndc jarcn geheurcn' 

.i. De pmitioncring van het C:DA: 

heelt het CDA cigenlijk een authcn

tiek en onderschcidend pro! ieiJ 

4 De marketing van het CDA: hoc 

moet hct CDA zichzclf op de kie

zcrsmarkt neerzcttcn7 Kan hct iets 

lercn van andere partijcn7 

llij het opmaken van de halans, blijkt 

da t er red en is voor zorg, maar ook 

voor oprimismc. Het C:DA lijkt steeds 

heter in staar om ccn consistenrc poli

ticke visie nccr te zcttcn, die ondcr

scheidcnd is. Hct C:DA geclt allcngs, in 

nieuwc politicke vcrhoudingen, weer 

invulling aan ccn authcntiek politick al

tcrnatid. De contourcn en lijncn daar

van worden steeds duideliJkcr. Maar hi) 

conrourcn kan en mag het ahsoluut nict 

hlijven Her is Ncderlandcrs toch al een 

hcetJe eigcn om na ccn gocde voctbal

actie van icmand als lkrgkamp tc mc

ncn dar de wercldtirel hooguir nog een 

kwestic van cnigc dagcn is.. llij vclcn 

hinnen hct C:DA ligt het nict andcrs. 

Na ecn goed rapport, na ccn gocd de

hat, een loHelijk artikeluir onvcrdachte 

hock over een paragraaf uit hct pro

gram etc. worden de opinicpeilingen 

vcrwachtingsvol gevolgd, als zou de 

huir nu toch al hinnen moctcn zijn. 

1\ bar zo werkr het niet. Lr zal gchuflcld 

en gewcrkt moctcn worden, met vol

harding en 'hiJtlust'. Aileen de bcste 

partijen overlcvcn. Wie pretentics 

hcelt, zal ook op de procf worden ge

stcld,- en dat nicr ccn luttelc keer. .. De 

gcnoemde lijncn van hct politieke pro

tiel zullcn daarom gedctaillecrder en 

daarmcc overtuigender moctcn worden 

ingcvuld en ingeklcurd. l\!ieucuc cuctjcll, 

([)V~K'lK 

Pd'itc 1Ptwrdc11 kan gt.'zicn worden al~ ccn 

contourennota. Hct verkiezingspro

gramma, in her verlengdc van rappor

tcn van hct Wetcnschappelijk lnstituut, 

als ecn eerste uitwcrking. Maar er is 

mecr nodig, in inhoudclijkc en in orga

nisatorische zin. De uitslag van () mei 

maakt dat duidelijk, voor wic het nog 

niet wist. Hoc zorgclijk is het allemaaiJ 

Hct grotc risico bij dat alles is dat het 

CDA zich blijft wcntelen in onheils

diagnose~ en dat ccn verlan1n1ing on1 

zich hccn grijpt. Dat leidt tot ecn zich

zelt voorspellendc, neergaande, spiraal. 

Hct gelijk van de extrapolercnden7 

Maar wclk gelijk7 Aan de ene kant hij 

voorbecld lczen we dat de kiczcrs 

steeds gemakkelijker van de ene poli

ticke pool naar de andere overstappen. 

Aan de andere kant dat het C:DA van

wege ecn deconfessionalisering moet 

rekenen op een alkalvend potcntieel 

aan kiezers. Vergcten zijn de bevindin

gen van circa 15 jaar gelcdcn toen het 

CDA in acadcmischc milieus incens 

voct aan de grond krecg, tocn zelfs in 

de sociale laculteiten mcnsen tot hun 

eigen verbazing 'die Lubbers' en hct 

C:DA wei erg goed vonden doen. Toen 

het CDA sterk won in vooral de stcdcn 

etc. Toen wij zogcnaamde 'mcestcrs 

van de macht' waren (en nu zogenaamd 

Ru}icnc11tJSt1J1jiihilj zijn: zie de analyse van 

Hillen). Wat werd er tocn niet al gccx

trapolcerdll' Oud Nicuw-l.inkcrs brach

tcn bij wijzc van spreken de l'vdA al 

ten grave. De grijshcid van Kok werd 

bijna spreekwoordelijk De VVD scbik

te zich a! in de rol van rclatief klcinc 

coaliticpartncr: de mooie dagcn van 

Wiegcl7 Ze zouden niet mecr terugko-

n1en. 

Daarmee is het nut van het verkennen 

van trends onzerzijds overigcns niet 

ontkend. lntegendcel, juist ook ecn po

liticke partij, die zich uiteindclijk richt 
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op hct vertcgenwoordigcn van het 

volk, moet wcten wat er spcelt en wat 

menscn motiveert. luist ccn politieke 

partij moet de sociaal-culturele context 

kcnnen waarhinnen zij opcrcert. Niet 

om zich vervolgens hij het bestaande 

ncer te lcggen, maar om er actief partij 

in te zijn Dat is de reden waarom in dit 

nummer ruirw;choots aandacht is he

steed aan verkiezingsondcrzoekcn en 

'markverkcnningen'. Wij komen cr nog 

op tcrug. 

Fen belangrijke kanttekening in dit 

verhand hrcngt ook Hans Hillen aan. 

Hij laat zicn dat aile politiekc partijen 

kampen met enorme prohlemen. Het 

strategospcl (zoals Oostlandcr dat 

treftend noemt) neemt daardoor de 

overhand, alles wordt gedaan om de 

macht te krijgcn. Wic de bonus van de 

m<JCht heelt, !welt zich veel mindcr 

druk te maken om de ideologische pro

filering Dat is natuurlijk wei korte ter

mijnpolitiek Zoals het CDA heeft gc

lecrd komt er orwermijdelijk cen tijd 

dat het wcdden op de Ieider· in combi

natie met de macht ten kostc van de 

inhoud wordt afgestraft Het CDA 

hccft dat aan den lijvc ondervonden en 

is sinds I 994 hezig met hct terug

komen, mede op basis van de hood

schap, van de inhoud. Dat is ecn lange 

tcrmijninvestcring, en op ecn gegeven 

moment zal die strategic gaan lonen, 

voor zover althans hlijvcnd wordt gc'in

vestccrd in daad- (profcssionaliseren 

van de organisatie) en denkkracht 

(gericht anticiperen op tockomstige 

maatschappclijke ontwikkclingen) Hil

len hcschrijft heel goed hoc het CDA 

weer voeling krijgt met de ideologischc 

wortek Hij wijst terccht op de nood

zaak die hasisovcrtuiging in nicuwc 

omstandigheden relief en inhoud te 

geven Aan dergelijke operaties wagen 

de paarse partijen zich nog nict. 

Om deze wending naar de inhoud en 

de ideologische bronnen goed tc ma

kcn is hct -zoals gezegd- noodzakelijk 

goed tot je door te Iaten dringen we ike 

kansen en risico's er zijn. De risico's zijn 

hekend. l'vlaar zc moeten in hct gezicht 

worden gezien, niet gcrelativccrd of 

verdrongen. Hoe staat het met het 

CDA en de secularisatieJ 

Sommige diagnoses Iaten cen somber 

beeld zien, zoals die van Need en Van 

Kershergcn. Fen cerste reflex kan zijn 

voortdurend dezc diagnoses maar aan 

de kant tc schuivcn. Ze zijn bcangs

tigend 1\laar de wcrkelijkhcid moet 

in hct gezicht gekeken worden. We 

zullcn ze echter volledig tot ons moe

ten Iaten doordringen NatuurliJk mag 

jc ermcc in discu'>sic gaan, maar nict 

om te zockcn naar uitvluchten. Dat be

tekent sericus ncmcn de signalering 

dat cr steeds mecr buitenkerkelijken 

komcn en dat vooral de tweede ge

ncratie onkerkclijken (overigcns rn 

haar massaliteit ecn recent lenomeen) 

tot nu toe niet werkelijk in groten gc

tale op het CDA hchhen gcstemd, zelfs 

niet in de periode van de kabinetten

Lubbers. Met name zij zouden chris

telijk associcren met de voltooid ver

ledcn tijd 

Hct is ook een fcit - gesignalccrd door 

onder meer Wits - dat heel veel kcrke

lijke kiezers op niet-christelijkc partijcn 

stcmmcn. Zic de formuleringen van 

Wits, als de mee<,tc christenen hun heil 

zoekcn bij niet-christclijk geinspircerde 

partijcn, zegt dat dan iets over de par

tijcrl die dat wei zijn en wat zegt dat 

over die kiezcrsc 

Dezc analyse-, zijn wat ons betrelt intc

ressant, a! was het maar nmdat zij op 

hun hcurt ook weer vragen oprocpen. 



A\, vee\ kerkganger'> op niet expliciet 

chri-.telijk gdn'>pirecrde partijen -.rem

men, dan ligt er krachtens de eerste 

analyse toch een doelgroep braak voor 

het C:DA, en dat nog wei betrekkelijk 

dichtbij huis (kerke\ijken en wellicht 

dus ook eerste generatie onkerkelijken). 

Bovendien is het wetenswaardig waar

om er cigenlijk een vcr'>chil is in poten

tieel -.tcmgedrag tu-.scn eerstc en twee

de generatie onkerkelijken Wat i'> de 

verklaringc Staat de tweede generatie 

vijandiger tegcnover het christelijke ge

lool(dat is toch moeilijk voorstelbaar; 

zij hraken niet met een kcrk), ol jui'>t 

onverschilliger (waarom zou de'C dan 

in de weg zitten!) ol i-. het christelijke 

gelool voor hen gewoon in elk opzicht 

ccn gcpa~~ccrd ~tation~ 

Schutterig wegmoffelen? 
lndien het laat<;te het geval i'>, i'> het 

dan voor de hand \iggend (we volgen 

voor een moment de rei lex van de ama

teur-marketing-deskundige) de '>igna

tuur maar een bcctje <;chutterig weg te 

mollclcnc Onze'> inziem 111et, om rede

nen die vooral ook bij Oostlander en 

Hir,ch Ballin zijn te vindcn. Wij plaat

'>eil daarhiJ nog een andere aanteke

ning Sommige analy"'' liJken er impli

ciet vanuit te gaan dat het CDA zijn 

binding met het clectoraat vooral zoekt 

in de chri<;tc\iJke '>ignatuur als zodanig. 

Daarin zou ziJn elcctorak be-.taans

voorwaarde ziJn gclcgcn. Die vcronder

<;te\ling is evenwel vo\<;trekt nict te

recht. Niet omdat die 'C zonodig moct 

worden gerelativcerd. lntegendeel, juist 

omdat men haar daarmee zwaar tekort 

doet. Die 'C i'> geen sjahloon, geen 

vrijhliJvend hande\<;merk dat !outer a!, 

predikaat en hcrkcnbaar '>ymhool op 

adhesie kan en vooral ook wil rckenen. 

f let i'> integcndeel ecn politick ver

p\ichtcnd predikaat. 

( IJV 7 X '!K 

Een predikaat dat eisen stelt aan de 

concrete politieke koers en dus vraagt 

om een uitwerking voor het actuele 

publiekc Ieven. In die hoedanigheid 

moet het CDA kiezers werven: omdat 

het cen context-gcbonden, praktische 

mecrwaarde hedt hoven andere par

tijen. Dan vermijd je discussics over de 

vraag of jc als partij pretendeert morecl 

beter te zijn dan andere partijen. Dan 

hlijkt dat onverhoopte en onnodige 

discus-.ies over de '>ignatuur gewoon 

voorhij gaan aan de vraag waarom het 

hij de kiczer'>gunst wezenlijk draait: een 

dusdanig program en dusdanige prakti

-.che voorstellen, met een dusdanige 

overtuiging en authcnticiteit gcbracht, 

dat zij -evenals in de periode-Lubbcrs

velen over de '>treep trekken. )ui-.t de 

'C van het CDA verplicht tot hct prak

li'>ch vertalcn van de idenliteit; zodanig 

dat niet aileen terwille van het eliket op 

de partij wordt ge'>temd. Niet terwille 

van het etiket, maar omdat het bclcid 

dat het C:DA voorstaat simpelweg ten 

gocde komt aan de samenlcving -de 

hclc <;amenlcving en niet aileen christc

nen en hun organisaties. 

Crondslagcndi'>LUS'>ies leiden in de hui

dige omstandigheden af van hct werke

lijke problccm: het ontwikkelen van 

een actueel consistent politick program 

waarmec de uitdagingen van nu en 

morgen kunnen worden opgepakt. Elk 

op een eigen manier wijzen daarop, 

naast anderen, onder meer Hillen, Crul, 

Oostlander, en Versteegh Dat de wcr

vingskracht en consistentie vervolgens 

<,\aan en vallen met een gemeen<,chap

pelijke oricntatie is treHend door Oust

lander onder woorden gehracht. Een 

verdeeld hui'> met elkaar tegenspre

kende hewoner<, is hoogstens in staat 

tot -;tarre interne compromi-;sen. Zo'n 

c<Jic/J <11l fldrly kan geen trend, zetten, 
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gccn Ieiding gevcn aan de ontwikkeling 

van de publiekc opinie. Het vcrmogcn 

om gczamcnlijk <;tandpunten in te ne

mcn necml drastisch at en daarmcc ook 

de invloed. 

Politiek van bemiddeling 
De diagnose die Van Kcrsbcrgen gceft, 

is vcrreikcnd en bcdreigcnd Het C:DA 

is nict aileen zijn fcitelijke machtsbasis 

verloren. Min<;tens zo treurig voor hct 

CDA is dat ook de 'politick van hemid

deling' via statclijk gegarandeerdc so

cialc arrangcmentcn ( socialc zekcrhcid 

etc.) is vcrdwcnen. Daarmcc kon het 

C:DA in een certijds gcpolarisccrd veld 

van links en rcchts gocd scorcn. Encr

zijds stelt de scrihcnt dat ecn dcrgelijk 

politick van statclijke hcmiddeling door 

de lciten is achtcrhaald (globalisering, 

klcincre rol van de overheidl. Andcr

zijds cchtcr blijkt nu juist ook uit zijn 

cigen analyse dat de onvcrmocde com

hinalie van VVD en PvdA haar succcs 

juist aan de politick van hcmiddcling 

hccft tc danken (polarisaties kondcn 

vt~nwcge de cconon1isch wind in de rug 

worden ilfgckocht. In die zin is paars 

gewoonwcg nog nimmcr op de procf 

gcsteld) 

Bovcndicn, over bemiddcling gcspro

kcn. In de politick zal hct altijd gaan 

om het, vanuit ccn hcpaald gczichts

punt, wegcn en harmonisercn van be

langen. Feit is dan uiteraard wei dat 

omstandighcdcn, en daarmcc tc be

schcrmen bclangcn, vcrandcrcn. Zo 

waren de kahinctten-Luhbcr' heel gocd 

in staat de Nedcrlandse economic in tc 

pa'>Scn in ontwikkclingcn van glohali.,c

ring en emancipatie. Het poldcrmodel -

de uitvinding van hct C:DA is ccn 

grout intcrnationaal succes. Of ncem 

het gczinsbelcid Het (Wetcn.,chappc

lijk lnstituut voor het) CDA zag heel 

goed in dat in nieuwe omstandighcden 

van een oprukkendc markteconomie de 

gcrechtvaardigdc belangen van familic 

en kind om extra aandacht vragen. l:lot

scndc bclangcn moeten bcmiddcld 

worden, vanuit ccn spccificke kijk op 

de samcnleving. }uist op die wcg moct 

het CDA vcrder gaan Anticipercn op 

de ontwikkelingen van morgen om ccn 

operationccl bclcid paraat tc hehhcn 

dat is tocgcsncden op wat dan speclt. 

Paars is op vcel frontcn het product van 

de aanpa'-;sing en voltooiing van \vat 

het C:DA hegon ( poldcrmodcl, lastcn

vcrlichting terwillc van koopkrachthe

houd en wcrkgclcgenhcid, gezinsbc

lcid, lastcn en Justen van sociale 

zekcrhcid dichterhij burgers zeit leg

gen thema's die hct CDA in de jarcn 

tachtig ontwikkeldcl. Hct CDA moct 

de partij van morgen ziJI1, en daarin 

willcn cxccllcren. Dat vcrgt pcrma

ncntc denkkracht en daadkracht. Is hij

voorheeld lastcnvcrlichting nog wei 

ccn goed instrument om looninflatic te

gen te gaan in ecn krapper wordendc 

arhcidsmarkt: Wil paars daarom hct 

potcnticcl aan arbcidskrachtcn inlijvcn 

op de arheidsmarkt en hct hcide part

ners van ecn gczin in dat vcrhand gc

makkelijk maken om ltormccll zo'n 38 

uur per week te wcrken (kindcropvang, 

naschoolse opvang)) Wat hctekcnt dat 

voor gczinnen) En omgckcerd, wat hc

tekcnt ccn gczinspolitick die hct C:DA 

voorstaat voor de arbeidsmarkt, de daar 

geldcndc hehocften en de loonontwik

kcling) Hoc ziJI1 gercchtvaardigdc he

langcn met clkaar le harmoniscren) 

Verdcr wat hctekcnt de ontwikkcling 

van hct in tocnemcndc mate omzcttcn 

van puhliekc naar private arrangcmcn

tcn voor de rol van de ovcrhcid, voor 

die van de ( toegankelijkhcid van l de 

rechhpraak, voor de positic van de i!d

vocatuur (claimcultuur) etc. f let is dit 

C IJV 7S'JH 



<;oort vragen dat het CDA zich de ko

mende tijd moet stcllcn teneinde er 

snel ge,chikte en aansprekende ant

woorden op te vinden. 

Zelfbewustzijn 
Na de tweede nederlaag is hct C:DA 

echter ang<;tig. Dat hlijkt uit de manicr 

waarop de evaluatie van de laat<;te 

vcrkiczing~can1pagnc i~ verlopcn: tc 

krampachtig. Door (Til commi<;<;ic die 

onder Ieiding <;tond van verantwoorde

lijken voor de campagne Dat lcidt 

maar zelden tot echt kriti,che re<,u\ta

ten. terwijl het CDA loch echt kriti

'cher op zichzelt moet worden. Jui<,t 

omdat er hinnen de partij zo omzichtig 

met elkaar wordt omgegaan, wordt vee\ 

,\uipcndc onvrcdc opgczouten, totdat 

hct uiteindclijk -in cri<;isstuaties- haar 

ontlading vindt. Dan ruimen mcnsen 

het veld, maar hct is de vraag of dat 

vee\ oplost. Nodig is daarom een cul

tuurverandcring: een klimaat waarin 

loutcn henoemd kunnen worden, met 

het oog op aanpa<;<;ingen en profc<;<;io

nall'·,cring. 

Coniiii<J out in plaat' van angstvalligheid: 

hct CDA lijkt soms nog te <;chutterig 

om werkelijk te gaan voor de eigen 

ovcrtuigingcn. Lcltvcrtrouwcn en gc

lool in de kracht van de eigen voorstcl

lcn die het C:DA in de laatste verkiezin

gen deed ziJn nodig De Hoop Scheffer 

had het volkomen terecht over een ei

gcnzinnig progran1n1a en volr.;trckt tc

recht over het va,thouden aan de eigen 

hoodschap Dat wa' juist Lr was ook 

het hescf dat de partij dat niet aileen 

moet zeggen, maar moet uit<;tralen' En 

dat wa<; nict over de helc linie eenvou

dig Zeer terecht merken verschillcnde 

auteur' ir1 dit nummcr op dat het niet 

genoeg is om l<: <,tellen dat je voor vei

ligheid, voor zorg en voor het gezin 

UlV 7 s 'JH 

bent. Dat zijn vee\, zo niet aile partijen. 

l\1aar implicaties van die keuze, in hij

voorheeld macro-economi,che termen, 

in termen van organisatie en structuren 

etc. moeten dan er1 detail worden over

zien. De lastige keuzes die ermee zijn 

gemoeid, moeten zijn doordacht en 

doorlcdd, zodat je in debatten niet 

vonr onverwachte valkuilen komt te 

staan. Zekcr met een lijsttrekker die 

nog ma<H kort de kar trekt, moet een 

partij die zekeringen weten tc arrange

ren en te organiseren. le kunt loch niet 

van hetrokkene zelf vergen dat hij op 

allerhande beleidsterreinen eigenstan

dig en gc't'soleerd de noodzakelijke ver

dieping en concreti,ering aanbrengt. 

Het moge duidelijk zijn dat het met 

een gereedschapskist met overwegend 

globale doelstellingen moeilijk opere

rcn i' onder de gloeilampcn van de 

Hilversumse studio's. 

lloodschappen kunncn dan wei andcrs 

ziJn, maar zij moeten ook verinnerlijkt 

kunnen worden, en zijn. Zoals Oost

lander en Van Ouderaa oprnerken, wil

len de kiczers authenticke politici zien. 

l'olitici die vertrouwen wekken. weten 

waarover zij spreken en met oprechte 

hetrokkcnheid door de rnatcrie zijn 

hccngekropcn. Het inslaan van andere 

dan de gcbaande wegen, kan aileen 

ovcrtuigcn wanneer er gocdc argunlen

ten voorhanden zijn, waardoor cr in 

aile opzichten in kan worden geloofd 

I )at nu vcrgt vee I van ecn organi~atie 

en haar gczichtshepaler<,. Crul ,\aat de 

<,pijker op zijn kop als zij zegl dat voor

<;tellcn van hct CDA verkcerd ovcrko

rnen, omdat nict duidelijk is of er ecn 

uitgchalanceerde filmolie achtcrzit. 

Daardoor lijkt een en ander sorns ou

hollig en eenzijdig moraliserend. Haar 

hijdragc laat goed zicn in we ike samen

hang het gezin,hcleid van het C:DA ge-
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zien moet worden en wat daar aan con

crete maatregelcn uit voortvloeit. 

Terugkerend bij het door Van Kers

bergen aangesneden onderwerp van de 

bemiddeling van belangen. Die bemid

deling moet cr uitcraard niet toe leiden 

dat we een partij krijgen die zo'n heetje 

icdcreen zijn zin gedt. Het 'harmonise

ren' van gerechtvaardigde belangen in 

de samenleving (en van woordvoerders 

van deze binnen de partij) moet -zoals 

gezegd- plaatsvinden vanuit een he

paald gezichtspunt. Daarin ligt de 

voorwaarde voor consistentie. Anders 

krijg je een sfeer waarin altijd maar 

weer de scherpe kantjes zijn algeslepen. 

Catch-all als een soort zeltcensuur. Een 

grote ang<;t om doelgroepen, het kader 

of flanken voor hct hoofd te stolen, 

leidt tot de verlamming waarover bier

hoven a! is gesprokcn. lndcrdaad, hct 

kost soms enorme moeite om in het 

C:DA overeenstemming te bereiken 

over concrete beleidspunten. Op zich

zelt is dat niet erg, voor zover het al

thans het gevolg is van zorgvuldigheid, 

het doorlcven van concrete pijnpuntcn 

die met afwegingen zijn gemoeid 

Heeft de partij die uitstraling dan is de 

kans groot dat hij pijnlijke keuzes zelfs 

degenen die zich er niet in hcrkennen, 

zich serieus genomen voelen. 

Tot de hier beplcite professionalisering 

hoort ook een bepaalde manier van 

omgaan met het verlcden. De kiezer 

begrijpt tc weinig van het nicuwe 

C:DA Wat is de continu'iteit met de pe

riode van Lubbers c.s.J Er is zelthewust

zijn nodig in het omgaan met de C:DA

erfenis: wat is goed geweest en wat 

hecft het C:DA lout gcdaan7 Fen voort

durende dialoog met het veri eden, en 

hct gehruik maken van de schat aan er

varing, is noodzakclijk voor een sterke 

positie in het heden. Wie onbevangen 

naar het verleden omziet, krijgt een 

daarbij passend gevoel van trots. Die 

trots is objectief en op zijn plek. Zelfs 

in die mate dat huitenstaanders een te

gengesteld sentiment niet zullen begrij

pcn.Zij zullen dat sentiment ervaren als 

een gehrek aan zelthewustzijn en a is ui

ting van cen bij dat gebrek passend, 

maar misplaatst dclcnsiemechanisme. 

Positionering van het CDA: 
gemeenschapspartij? 
Het C:DA als partij van de gemeen

schap. Daarover is in dit hlad al ccrder 

geschreven. Zie met name het nummer 

over hct verkiezingsprogramma. ])ck

ker gclooft niet dat het CDA in staat 

zal zijn zich te onttrekken aan de 

rechts-links-tegenstelling. Hij laat zien 

dat de kiezer partijen waarneemt al<, 

rechts of links en dat het CDA daartu'>

senin wordt geplaatst Dekker li)kt er 

met die stelling niet ver naast tc zitten. 

Neem nu Soetes en C:rul-. pleidooi om 

niet om de tot goudcn kalf gemaaktc 

arbeid heen lc dansen. Menig kiezer en 

vooral menig journalist zal zich daarhiJ 

afvragen of dat nu rcchts ol links is' 

Dat hlijkt dan heel lastig te hepalcn 1 

Het krijgl een rcchtsc invulling a!., dat 

hetekent dat de arheidsparticipatic van 

vrouwen stcrk wordt algcrcmd. Cecn 

kinderdagverhliJven mecr suhsidicren, 

maar de zorg thuis -.uh-.idieren. Toch i'> 

die intentie voor het C:DA volstrckt 

buiten de orde. Dan zou nog veeleer 

kunncn worden nagedacht over het in 

sommige Scandinavischc Ianden gang

bare stclsel waarbij oudcrs een <,ub.,tan

ticlc linanciele hijdrage krijgen die zij 

al naar gelang hun wenscn kunnen be

steden aan kinderdagverblijven of hij

voorheeld aar1 lamilieleden die de op

vang voor hun rckcning nemen. 

Vorn1cn van vraaggehnancic-rdc opvang 

zou het CDA op de agenda kunnen 

C.J)V 7:X 'JH 



plaatsen, ook al gezien de intensivering 

van betrekkingen tus<,en generaties die 

er uit kan voortvloeien. Duidelijk zal 

evenwel zijn dat het CDA als uitgangs

punt hecft gekozcn voor de weg van 

C:rul gezinshclcid moet niet haaks 

staan op emancipaticbelcid. De ovcr

heid moet in haar beleid uitgaan van 

ecn evenredige vcrdeling van wcrken 

en zorgen. f-lier zal het CDA dus geen 

comcrvaticve partij kunnen worden. 1., 
het daarmce tc plaatscn op de linker-as 

van het spectrum? Menigeen zal dat bij 

dit ondcrwcrp bcamcn. Maar moet je 

dat dan nict consequent doorzctten? 

Loop jc ander-; niet het risico dat je on

duideliJk wordt voor de kiezer, namelijk 

ai-, je op andere fronten pleit voor een 

hard optreden hijvoorbeeld tegen de 

georganiseerdc misdaad en in de balans 

tm-,en slachtoHerhulp of humane de

tentie toch jui-,t iets meer overhebt 

voor het laatstc? "Heeft juist dat het 

CDA niet opgehroken?". zo vragen ook 

sommige scrihenten in dit nummer zich 

af 

Wij dcnken niet dat zich hier per se 

'>lruikelhlokken hehhen voorgedaan. [r 

is wei degelijk een wervend en '>terk 

prohel mogclijk dat noch eenduidig 

link-,, noch rechts is. Ook hecft het on

zcs inziens nict eens zozeer onthrokcn 

aan cons1stentie, maar op onderdelen 

aan dicpgang en authenticiteit. De bur

ger merkt het of standpunten volledig 

zqn doorledd. Of de partiJ zich reken

'>chap hecft gegcven van de andere kant 

van het geliJk en desalnicttemin met 

overtuiging een keuze en lijn voorstaat 

(zie onze opmerkingen daarover hier

hoven). Zoals voor een samenlcving 

waarin niet aile informele zorg gepro

lcssionaliseerd en gemonetariseerd is. 

In de verkiezingen zat het C:DA na

drukkelijk op dat spoor. Het zijn derge-

CIJV7·8'm 

lijke standpunten die deel moeten gaan 

uitmaken van ecn bredcr consistent 

proliel Reden waarom er bijvoorbccld 

nagcdacht moet worden over de be

hoefte aan een publiek erkend levens

looppcrspectief. Sociale zekerheid en 

dcrgelijke zullen zo moeten worden in

gericht dat er ruimte blijft voor ver

schillcnde ritmes: verdelingen tussen 

betaalde arbeid en onbetaalde arbeid. 

Ce.,preid over het Ieven en niet dat 

hetzij de bctaalde hetzij de onbetaalde 

arbeid geconcentreerd is bij een sekse 

of bij een bepaalde leeftijdscategorie. 

Hoc dit ook zij, buiten ecn consistent 

profiel roepen standpunten onbegrip 

op, omdat zij voor de burger tevecluit 

de Iucht komen vallen. (Hiermee is de 

noodzaak van een pennancnte cam

pagne al geillustreerd) Als er zo'n 

breed prohel is (reeel en betrokken) 

dan zal er bijvoorbeeld ook voldoende 

zelfvertrouwen zijn om 'mee te liltcn' 

met de actie van de kerken tegcn de 24 

uurscconomie. Onze conclusie is mede 

gezien de bijdragen in dit nummer- dat 

de breuklijncn met het hcerscnde be

leid zeker aanwezig zijn, maar dat cr 

zal moeten worden doorgebeten. Ook 

Hillen vraagt daar aandacht voor. Het 

zal de kunst zijn om hieraan zo vorm te 

geven dat dit overtuigend i<; 

De noties van Versteegh passen ook in 

het prohel van het CDA als gemeen

schapspartij Volgens Verstccgh is het 

CDA bij uitstek de partij die moet strij

den tegen de immateriele '>egregatie. 

Daarmee slaat hij de spijker op de kop 

lnderdaad dreigt er segregatie langs et

ni.,che lijnen, lang'> '>Ociaal-economi

sche lijnen (waaronder begrepen die 

tussen een- en tweeverdienende huis

houdem) en ook fangs lijnen van leef

tijd Terecht wijst Versteegh in dat ver

hand op auteurs als Kall', en C:hr. Lasch. 

Laatstgenoemde heeft vooral in zijn 
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laatstl' puhlikatil' (The rwo/1 of the ehte~) 

hct gedrag van de moderne elite'> geht:

kt:ld. Ct:meemchapsgevoel (11oh/csse 

ohlige) maakt all eng'> plaat'> voor een ge

richtheid op de eigen portemonnee of 

hooguit nog de eigen kring. In dat ver

hand valt te wijzen op de actuclc dis

cu'>sie over dt: rol van aandeelhouder<; 

hij bedrijven, op de '>trijd binnen on

dernemingl'n tu'>Sl'n ckgl'nen dil' het 

maat'>chappelijke dol'l van ondernemen 

een centrale plek geven en degenen die 

vooral gaan voor een hoge beur<;note

ring (Zie in dat verband de '>Chl't'> van 

Marcel Metze inzake het dieper lig

gendl' gl''>chil van ml'ning tUS'>l'n Tim

mer en Boonstra over de koers van 

Philips in zijn hol'k Lets make thinqs hcttn 

Zie tevens de bijdrage over dt: 

Rabobank in dit mimml'r.) Ook dl' rl'

cente discu55ie over de optie-regclin

gl'n kan hin a!<; illu'>tratie dienst dol'n. 

Tegenover dat alles staat echter ander

zijds dat sommige bedrijvl'n zich men 

en meer rekenschap geven van milieu

dkcten, van kinderarheid etc. 

Op <;ommige fronten doen zich hier 

voor het CDA overigens Ia.,tige keuzen 

voor. Zo kan de vraag gaan '>pelen ol en 

in hoeverre de ovnhl'id zich met de '>a

menstelling van leerhngenpopulaties op 

'>chokn moet hl'moeil'n. Tot nog toe i'> 

dat altijd algewezen Maar het zijn juist 

de la'>tige vragl'n dil' nil't ontweken 

moeten worden. De spanningsvelden 

die juist zij oproepen, appl'lleren aan de 

broodnodige creativiteit. In de onder

wijssfeer mag in dat verband herin1wrd 

worden aan het onder oud-ministl'r 

Deerman ontwikkclde belcid rond Weer 

sa1ne11 11ilrii' schooL over bestrijding van '>l'

grcgatie gcsprokcn. Vcr<;tcegh wijst in 

dit verband ook nog eem naar hl't 

voorstel voor een <,ociale dien<,tplicht. 

Het huidigc CDA-programma wil in 

vervolg daarop ruin1 haan gcvcn aan 

t:t:n zogenaamde maat<;chappclijke 

stage. 

Het C:DA is el'n partij waar de chri<;te

lijk-sociak lijn belangrijk i'> Dat komt 

tot uitdrukking in biJvoorheeld aan

dacht voor de grociende ver<,chillen 

tu'>Sen rijk en arm, maar ook voor de 

moeilijke linancicle po'>itie van gezin

nen met middeninkomens (vcrgl'lijk 

het plan De moeite IJlililrd). [en tacti'>chc 

redenering van Wit<; als zou cr gccn 

plckje mccr over zijn op de linkcrllank 

kan war dat bctrdt geen consequcntic'> 

hehhen. Ook al zijn rond -,pecifieke 

thema's posities tors bezet, dan nog zal 

hct CDA gccn af'>tand doen van die 

lijn: l'en zwl'vcndl' partij wint in l'lk ge

val nil'! duurzaam de zwevende kiezer. 

AI was het wei zo; dan nog kan dat 

gecn reden zijn om het chri<,tclijk-soci

aal karakter op te geven. Wij tekcnen 

daarbij overigens wei aan dat 'chri<;te

lijk-sociaal' bepaald niet betekl'nt dat 

de ovcrhcid in aile opzichtcn maar 

moet biJ'>pringen. lntegendcel, jui'>t ook 

in dat verhand i'> een verwijzing naar 

La.,ch van belang Zijn The tnll !lid only 

hecwrn illu<;trecrt op een voortrellelijke 

manier dat het chri'>tclijk-sociaal den

ken (dat in de Verl'nigde Staten zijn 

uitloper'> kende tot Martin Luther 

King) vooral appellcert aan het zellop

lo<;<;cnd vermogen van men'>en en aan 

hun ambities lot zelt-organi.,atie De 

overheid heeft een '>ubsidiaire rol. 

Het CDA al5 gemcenschapspartij Die 

notie wordt ook beplcit in het artikel 

van Fdith Brugmans. Aan ck hand van 

de christelijke deugd 'zachtmoedigheid' 

stelt zij een van de dicpe overtuigingen 

uit het CDA nog een., aan de orck: de 

overheid ht:dt el'n bepcrkte taak. Zij 

beschrijft het zo dat de ovnheid ver

antwoordelijk is vom imtitutie.,, maar 
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cbt itl',titutie<; altijd een hard en wat re

pre<,<,iel brakter hehhen. Voor de chri-;

telijke deugd van 'zachtmoedtgheid' i'> 

weinig pbat<, llij het C:DA i'> die notie 

wei herkenhaar in bijvoorbeeld ge

zin<;politiek, maar vee\ 111inckr in het 

a-;ielbeleid. De kracht van het artikel 

van llrugmam i-; dat zij de -;panning laat 

zicn: cr zijn gccn ccnvoudige oplo'-;~in

gen. /\bar jui<,t dat moct het CDA a\<; 

organi-,atie uihtralcn. Dat bn aileen a\-; 

de vraag-,tukken zijn doorleefd en niet 

met een enkelc -,logan worden atge

cban. llcwu<,t in het <,panningwcld gaan 

<;taan, i-, een voorwaardc zowcl voor au

thenticiteit a\-, creativitcit. Dar dit 

'doorlcven' ieh wezenli1k ander<, i-, dan 

weilclmoedigheid, moge duide\ijk ziJn. 

Cemeemchap'>partij in de zin van Ft

zioni -en in dit nummcr Hir-,ch Ballin

vcronder<,telt cen pmitie die niet op 

voorhand con-;ervatief, ot '/ibcrtr/' i'i. rcit 

i-; wei dat die notic van gemccn-;chaps

partij in hoar algctnccnheid wcinig on

der-,cheidcnd vcrmogen hccft, zolang 

ziJ nict progra111mati-;ch i-, uitgcwcrkt 

op vcr-;chillcndc hekidwelden. Dan 

loopt een dcrgelijk hande\<;mcrk het ri

sico een lege hu\-, en uiteindelijk cen 

heetje 111eewarig lachwekkend te wor

den. Aan die opcrationa\i,ering zal vee\ 

zijn gelcgen. In de ,tecr van het gezin-;

heleid zip1 uitwcrkingen voorhanden. 

lr zullcn cr <;nel mccr 111oeten volgen. 

Te111ccr ook o111dat in a\gc111cne termen 

geen enkelc andere partij zich tegen de 

glohalc notie van 'de kwaliteit van de 

<,JI11cnlcving' zal kcren. Wie kan daar 

nu tegen ziJn~ llitwerkingetl zijn du-; 

mecr dan dringend gewen<,t. Dat i'> 

-,ind-, Nirlltl't rPft}tll, Pdslr IIJ{IItdrll niet zo

veel veranderd. 

llij de uitwcrkingen zal het C:J)A ovcri

gen-; opnieuw vee\ aandacht moeten 

he-,teden aan de imtru111enten die het 

wil hantercn om doelen te hereikcn. Of 

( I lV 7 S 'IS 

het nu gaat 0111 het rccht op dccltijdar

beid, om de zorgvuldigheidsvercisten 

hij euthanao;ic, 0111 de jcugdcriminaliteit 

of om de he<,trijding van drug'>gehruik: 

steed-; '>peclt de vraag hoever met 111ate

ricel-verplichtende wetgeving kan en 

n1ag V\'Ordcn gegaan, wat de rol i'-; van 

hct middenvcld, van prevcntieve in-;ti

tutic'> en bclcid,typen etc.. Het i-; zaak 

op dit punt <,nel vee\ denkkracht tc 1110-

bi\i-;eren en te investeren, tc meer ook 

omdat hicr de consistentie in beeldbe

palende partij<,tandpuntcn is gemi<,t 

(denk aan de '-12-jarigen maatrege\' die 

0111 welke redenen dan ook een nogal 

repre'>'>ief heeld opriep dat nict -;poorde 

met de do111inante prevenlieve inzel in

zake de veiligheid Juist die kreeg in het 

kader van het gezimbeleid cen zwaar 

accent). 

llit de artikelcnreeh blijkt -zo conclu

deren wij ruwweg- cnerztjd-; een vrij 

breed onder<,chreven gevoelen dat rond 

het the111a van 'de gemeenschap' ecn 

hcrkenhaar proliel i-; op te bouwen. 

Andcrzijd'> i'> vrij breed geconstateerd 

dat er nog vee\ programmati'>ch zal 

moetcn worden uitgewerkt met het oog 

op gewijzigde contexten. Van de partij

leiding mag in dat opzicht lcidcrschap 

worden verwacht. Fvengoed mag de 

partijlciding zelf ondersleuning op dit 

vlak eisen. Die moet worden georgani

<,ecrd vanuit de partij. Nie111and kan 

ge.t\oleerd de kar trekken. Dan worden 

personen overvraagd en wordt hun Ie
ven a is het ware een groot examen, met 

aan de veilige zijlijn vee\ beoordelaar'>. 

Die kant moeten we niet op. Dat 

hrengt om bij hct thema van de partij

vernieuwing. 

Partijvernieuwing 
Op onderdelcn i-; a\ op deze vernieu

wing ingegaan. In vee\ bijdragen kecrt 
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het thcma terug. Hirsch Ballin spreekt 

over het versterken van de externe rela

ties, over het zoeken naar kcrnachtige 

symbolen en over alertheid hij de 

beeldvorrning van de partij en haar 

standpuntcn. Verstecgh heveelt aan om 

institutioneel vorm te gcven aan ver

nieuwcnde ideecn. Zo kan hct CDA 

cen gezaghebbend 'Cczinsberaad' op

richten. Het kan nict zo zijn dat het 

CDA in de regering een ministcrie voor 

gczinszakcn bepleit en in de eigen par

tij hier gccn enkele institutioneel anker

punt heelt. Hoc eerder dat gerealiscerd 

wordt des te hcter, overigens in nauwc 

samenwerking met de fractie. Aanhcve

lingcn rond een f-orum voor institutio

nele Economic liggen in dczelfde <Jeer 

Zondcr een stcrkc en ovcrtuigendc 

economischc vi~ic die cigcn \Vcgcn 

wijst en gczaghebbend is, zal het CDA 

niet doorhrekcn. Van Oudcraa wijst or 

de noodzaak met ccn mond te srreken' 

en bcvcclt aan om zich kritisch te be

zinnen or de beeldvorming. Van de 

Biggclaar gecft aan over cen dergelijk 

rroces tc kunnen mecsrreken, en wqst 

op de positieve gevolgen die het kan 

hehhen om ecns met andermans ogcn 

naar de eigen organisatie te kijken. 

lngehakkcn reflexen worden zo kritisch 

onder de Iocr genomen. 

Zeer terecht is het dat vee! auteurs de 

rartijvernieuwing nict als een zelfstan

dige exercitic aanhevclcn, maar die in 

een adem noemcn met de noodzaak 

van ecn inhoudelijke ver- en uitdiep111g 

van standruntcn Dat zal inderdaad de 

lijn dicnen te Zi)Il. Vanuit de rraktisch 

rolitieke vraagstukkcn die zich ( al

lcngs) aandicnen een koers ontwikke

len. De agenda van het Wetenscharre

liJk lnstituut zal zich door de concrete 

alwegingcn waar rartij en voorallractie 

voor staan, moeten Iaten insrircren. 

Die voeding zal ervoor zorgen dat stu-

dies en rarporten van hct institLlllt hiJ 

wijze van srrekcn inducticf tot stand 

komen en optimaal ten dienste <>taan 

van de organisatie. Het is hijna ovcrho

dig te mel den dat een en ander de onaf

hankelijkheid van het imtituut onverlet 

client te Iaten. Die onafhankelijkheid is 

een belangrijke waarhorg voor vcrnieu

wing en crcativiteit en behocdt voor 

het risico van kritickloze zclfbcvesti

ging len zelfhcve<;tiging die ver

vrecmdt van de buitenwcreld. 

Hct is vanuit de inhoudelijke en strate

gische speerrunten die zo ontstaan dat 

de organisatic van het CDA zich or 

onderdelen zal kunncn vernieuwcn en 

professionaliseren. Vanuit een strate

gisch concert moct het nwgelijk zijn 

een rcrmancnte campagne or roten tc 

zetten, met een gcrichte inzct van men

sen (speciali'>mcn en vaardighedcn in 

de fracties van lcrste en Tweede Ka

mer, de rartij etc. l, netwerkcn te vor

men (met de media, universiteiten, be

langenorganisatie'>, rcgionale fora) en 

wervende middelcn te kiezcn (<,ymho

len, artikelcnscries in kranten en rerio

dieken, spotje'>, hiJdragen in de Ka

mer<>, discussiclora). Het ortredcn van 

het C:DA moet consistent zijn. Dat hc

tekent dat alstemming en draagvlak 

(communicatic) van groot helang zijn. 

Ook dat alles vcrgt lcidcr-,char en de 

moed hicr en daar inge'>lctcn ratronen 

(zoals informele hicrarchieen) tc door

breken. 

Fr kan mogelijk veel gelcerd worden 

van andere organisatics al-, de KRO (ar

tikel van Van Ouderaa) de Stichting 

Natuur & Milieu (artikel van Van den 

Biggelaar) en de Rahohank die zich ro

sitioncrcn met hct concert Alidde11 i11 de 

scJ>~~enleJn111} llij de KRO heelt men een 

zogenaamd positionering<,ondcrzoek 

Iaten doen en daaruit is de breed her

kende leuze !lei <}woe/ h/i}jt voortgcko-



men. Hct zou interes<,ant zijn om cen 

dergelijk initiaticf tc nemen. Hirsch 

Ballin vraagt terccht aandacht voor de 

met derge\ijkc leuzen vcrhondcn uitda

ging om gocde symholcn tc kiezcn. 

Belangrijk hij dit a\\c., is dat de strategi

<,chc concepten leidend h\ijven Die 

moeten doorwcrkcn in het henadcrcn 

van de kiczcr<,, in de manier van oppo

<,itic vocren, in hct personee\.,belcid 

van de partij en fractie, in de kcuze van 

de netwerkcn, in de pre<,cntatie naar 

buitcn. \., over kocr<, en prohel geen 

duidelitkheid, dan m:emt het vermogcn 

om gczamcnlijk <;tandpuntcn in te ne

men indcrdaad dra<,ti'>ch at, en daarmce 

ook de invloed. We herhalen nog ecns 

wat Omtlander <,chrccf 'Fen vcrdeeld 

hui'> met elkaar tcgen<,prckcnde hewo

ncrs, i'> hoog<,ten<, in <;taat tot <,tarrc in

terne compromi<;<;en. Zo'n wtch <~llflllrty 

kan gccn Ieiding gcven aan de puhlieke 

opinie en geen trends zetten. 

Kortum de partij moet haar ambitics 

hoog stellcn. Zij moct de !at hoog leg

gen. Dat daagt uit, dat motivcert tot in

zet en vcrtrouwen. Dat rechtvaardigt 

het ncmer1 van <,Oill'> pijnlijke maatregc

lcn in de cultuur van de partij. 

Nodig zip1 immer<,· 

Fen goed doordachte en nadcr Le 

concrcti~crcn po~itioncring, gcha

<,eerd op authenlieke chri'>Len dcmo

crati<;che uitgang.,punten en op per

manent onderzoek hij de kiezer; 

' Op onderdelcn een prok<,<,iona\i<,e

nng van de organi...,Lltie; 

Het crecren van een platform voor 

ideecn, ervaringen en de.,kundigheid 

dat een hogc wervingskrachl hecft: 

Fen gocdc aan-,luiting tu-,')cn de vcr

schillcnde gelcdingen van de partij 

ten hehoeve van het generercn van 

politicke idcecn, het toet<,en, uitwer

ken en uitdragen daarvan. I )it in het 

UJV7H'lH 

kader van cen pcrmanente campag

ne. 

* Ecn naar binnen gekcerdc cultuur 

moct worden vermeden. Luiken 

moetcn open. 

* Ovcrtuigcnde inhoudelijkc hijdragen 

in de Kamers, waarbij stijl ( zie de 

zeer Lerechte opmerkingen van Ver

steegh over het vertrouwen dat moet 

worden gewekt, dat on<, land bij het 

CDA en zijn \eiders in goedc handen 

is) en inhoud in harmonic zijn. 

Scherp zijn is niet zelden geboden. 

Maar dan moet daarin worden gc

procfd dat niet het belang van het 

CDA zclf daarbij prevalcert, maar 

dat van hct land. Trcfwoord i> hier 

leider'>chap, 

' Authcnticiteit, gevocd door het vcr

trouwen hij woordvocrders en Iei

ding dat hetgeen uitgedragen wordt 

ook <,tcekhoudend blijft als de poli

tieke tegenvoetcr<, het aan aile kan

ten -en terccht- op zijn rcaliteiL'>ge

halte wikken en wegen. 

Met die laatstc opmerking zijn we weer 

beland, waarmee begnnnen werd: de 

inhoud. Dat op zichzclf i'> al cen ge

ruststellcndc en aansporende con'>tate-

ring. 

Dr A K/i11k is fJ/aalsPm'rliU}Cild dircctwr 

f)ircctre Rechllrlcqi11!) brj hct i\1il11slcric 1)(111 
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