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I\ let I 'J'J4 Bevrijding<,dag Op 

dtc zonnigc morgen met zon

lllgc rod1oprogran1n1a's die 

ohltgatc vraag: Wat hctckcnt 

hcvri)ding'>dag voor u' Fn dan dat 

knar<,endc antwoord: cindclijk vcrlmt 

van zcvcntig jaar chri<.;tcn-dcnlocr(llic! 

Wat haddcn we mi<,daan in het C:DA~ 

I lad de /\mcrikaamc <,ocioloog Cal

hraith nict gczegd, dat de Nederland'>c 

'-.ZII1lcnlcving zo ongcvccr de hc-..tc van 

de wereld wa'>c Had !:leo Brinkman dan 

nict geprohccrd ecn fat<,oenlijkc cam

pagne te vocren, waarin hij met de <,lo

gan \verk, werk en nog een'> wcrk' de 

dreiging van cxploclcrende werkloo'>

heicl had willcn cluidcliJk maken ten 

kmte van onze etgen populariteit' I let 

wu-. zo gcn1akkcli_jk gcwcc'-.t dat tc 

vcrcloczelcn met vcrkiezing-,bclohe'>, 

Wtltlrop jc nadicn toch nict \Vcrd afgcrc

kend, zoal-, tn de atgelopen jat-cn zo 

duidclijk hlcek. 

Va-,te kzer<, van dcze ruhriek wcten 

dot de vrZ!ag-.tclling voor l.,Otllnligcn in 

hct C:[)/\ geen vetTa'>'>ing mecr WJ'>. De 

rZl.dio '-.tond uan ondcrwcg naar ccn 

kloo<,ter op de Veluwc. waar op uitno

diglllg van de redactie van dit blad al 

twec maande11 ccrder een groep C:DA

cr'> wa'> uitgcnodigd, die hct ,lc/"lllr van 

i mei I 'J'J4 hadden zien aankomcn. 

011Cin wie Til Cardenicr'> en ham 

Andrie'>'>etl 

Op vele puntcn waren de clcclnemcr'> 

het eem. I let jaar I '!8') wa<, niet hct 

cindc von de idcologicCn, n1aar ccn 

( 1)\' ') ().') 

markcring<,punt van ccn nieuwe he

hoeltc aan richtinggevcnd politick lci

der<;chap. lnhoud, '>tijl, per<,onen, orga

ni<;atie: aile, tegen het Iicht van een 

nieuw tijdperk. Lr wa<; werk aan de win

kef voor de drie bclangrijk'>le kringen 

in de partij: de Tweede Kamcrlractic, 

hct Partijhe<;tuur, het Weten<,chappelijk 

lmtituut 

Over cc11 punt waren de dcelnemer<; 

hct nict ccm: wa<, hct nu heilzaam of 

niet, in hct Iicht van het radicalc proccs 

van hcrro~itioncring, on1 gccn regc

ringsvcrantwourdelqkheid te dragcn 

wannccr het C:DA daartoe de kan<; zou 

krijgenc' Het werd du'> oppositie. 

Terugkeer van het idealisme 
De balans van vier jaar oppmitie kan 

bij hct <,chrijven van dczc pcri,coop 

nog nict worden opgemaakt, maar er is 

vecl te zeggen over de wijzc, waarop de 

chri<;tcn-dcmocratie dezc uniekc erva

ring ondergaan hecft. We moetcn dan 

onder<,cheid makcn tu<,<;en de partij al-, 

gehecl, de Tweede Kamcrlractic als 

spil en het Wcten<;chappclqk ln<;tituut. 

Wie clezcr dagen partijhi)eenkom<,ten 

hezuckt, kan aileen maar con<,tatcrcn, 

dat cr in de algelopcn vier jaren ict<; he

langrijk<. gcbeurd i' met die partiJ lliJ

ccnkoln.,tcn zijn doorgaan~ zccr goed 

bezocht, hct kader i<; zccr gemotivccrd, 

de vrijwillige tnzet is groot van hcrcid

heid om tc plakken tot inhoudclijkc ad

vi<;ering: Hct Kuyperhui<; i<; soms te 

klein om de IT'>pon<, op uitgeschrcvcn 
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cxpcrthijccnkom<;lcrl tc hevattcn. Waar 

andcrcn vcr-,tck tnoc'-.tcn btcn gaan, 

kmttc het ons geen moeitc lokalc lij<;

ten uitstckend te hemannen en te he

vrouwen mel goede kandidatcn. Tien

duizcnden getuigen ervan, dat zij 

ondanks seculari<,enng en ondank-, -

ovcrigcn-, tancndc - popularitcit van 

paar-, en het goede ecotlomi'>che kli

nloJt nict willcn hcru-.tcn in ccn n1argi

na\i-.;cnng van de hcwcging, hct daarin 

belichaamde gedachtegoed en de gro

tere en klcinere helangen waarvoor het 

C:])A ook <,taat 

I )c ,leer van verslagenheid en de rouw

pcriode was van hetrekkelijk korte duur 

111 de partij en de trouw en hct cngogc

ment van velc kaderlcden hlcken groter 

dan debiti'>me of opportunisme.' Dat 

de ver,Jagenheid niet fataal were! en de 

tTnloralt-,cring '-.ncl op gang kwan1, wzh 

met name ook tc clanken aan de alene 

reactie van het Dagelqh lle'>tuur om 

onmidclelliJk na de nederlaag een kader 

te <;chcppen voor de formulcring van de 

klachten. de analyses. de aanhevelin

gen. De imtelling van de C:ommi<;<;ie

C~ardcnicr-, i-.. ccn zccr gclukkigc, wijzc 

en resultaatvolle be-,]i<;<;ing gewee<;l_ AI-, 

we dit proces vcrgeliJken met de ruzie'> 

en het tempo van herstel na nederlagen 

hinncn de l'vdA en de VVD, dan mo

gen we bepaald niet onlevreden zip1. 

Fr i'> nog iet<, ander' aan de hand, door 

ccn -,yqcnloti...,chc inzct van partijhc

stuurder'>, de voorzittcr voorop, lijkt 

het gelukr te zijn de partij zich a!-, her 

ware te Iaten omdraaien. Vier 1aar gelc

den werd in deze rubriek ge'>proken 

over een he'>luurder,parrq, die over 

haar· !eden heenwalste. In ieder geval t'> 

'>Y'>lemati,ch gepoogd een cultuurom

,]ag tot <;land te hrengen, waardoor het 

gewone lid. de gewone lokalc he-,tuur

der weer de indruk krceg dat de partij 

er vuor hem of haar was, er1 niet omge

kccrd. C~ccn gcringc prc-.,tattc, zckcr 

nier in cen trjd, waarin partijpolitieke 

partrcipatie, bij winnaar<, en verliczers, 

hij oppmitrepartijen en regering,cleel

nemers, in <;neltreinvaart vermindert.' 

1\\oeilijker meethaar zijn de pogingen 

om de partij naclrukkelijker in het hart 

van de samenlcving le pla<:\t<,en. Her 

Sociaal en Cultureel l'lanhureau had a! 

gccon<;tateerd. dat er geen kader van 

partijen wa'>, dal zoveel clwarwerhrn

dingcn had naar nlaJl<..,chappcli_ikc orgo

nrsatie'> als dat van hct CJ)i\, maar eire 

per'>onek unie'> zip1 nog niet voldoende 

om tot een wstemali-,che dialoog te ko

men mel allerhandc imlellingen van de 

<;Jmenleving. en zeker niel met de 

nieuwe maat,chappeliJke orgJnisatie'>. 

zoa].., de one i5~uchcwcgingcn. 

Len con1plicatic en ccn uitdaging daar

bit wa'>, dal her aantreclcn van paar'> ~~ 

zoncler noodzakelijkc cau,alileit - <,a

menvicl mel de ophcfhng van ecn aan

tal chri,teliJk-socrale mganr'>atic'> en 

hun opgaan in n1ccr o\gcn1cnc vcrhan

den J)e hoeren. het midden- en klcin

bcdrijl en de vvcrkgcvcr<, gllvcn cigcn 

chri<,telijke organr'>alie'> open daarmee 

werden ook de naamplaatje'> van de 

deuren geschrocfd, waar de chri,ten

democratie vrocger automalisch kon 

aanhellcn. Toch heelt dir niet gelcrd tol 

ccn vcr-.,chraling vtln de conltJctcn tu~o,

sen de lcrding van hel C::l )/\ en de top

pen vJn de nlaat<..,chappclijkc organi-..a

tte'>. lui<,t door het wegvallen van 

automali'>che contacten i' zecr veel 

gc'lnve'>leerd in inhoudell)ke gc'>prek

ken, mecle op ha-,is vJn de rappol'ten, 

die hinnen het C:J)/\ vcr,chenen. 

lntu<;<;en hehhen aile partijen te kampen 

met prohlcmen terzake de profc'>'>io

nclc ondcr-,tcuning van hun activitcitcn 

en mel het draaiende houclcn van hun 

mgani'>atmische inlrastructuur Clok hij 



het C:DA deden zich deze problcmen 

voor. Dat kon in hct dageliJb functio

ncren worden opgevangen, maar ern<,ti

gcr wa<, het nicl tijdig kunncn stoppcn 

van de reorgani<;alievoor<,tcllcn, die nog 

ontwikkeld warcn in de periode van 

hoogconjunctuur van de christen-de

mocratic. De op al<;tand plaatsing van 

de zogcheten gclieerde organi'>alie<, en 

de vermindcring van het aantal zogehe

len vrijc plaahen in hcl Partijhc'>luur 

verdicnl herovcrweging, zowcl in het 

Iicht van de cohc<;ic van de totalc be

weging al., van de JUi'>l nu zo noodzake

lijkt' recrutenng van de.,kundigheid en 

ht'lrokkenheicl In gocdc liJden hlcck 

het immer<; hiJzonder waardevol, dat 

men<,en als De Caay Fortman. De 

Koning, 1-ranken, Ruding hun adviezcn 

in de he<,tuur<;di'>CUS'>ie<; kondcn inhren-

gen. 

l)c groohtc win-,t van vier jaar oppo.;;;i

tic voor de chri<;ten-dcmocralie al<, par

liJ is t'chtt'r gewet'<;t de lerugkecr van 

hct ideali<;mc. Niet dat in het vcrleden 

het C:DA een verzameling opportunis

tcn en carriCrczockcr..., wa"., n1aar waar 

we nu op worden aangesproken is de 

inhoud van de hcweging, haar heteke

nis voor de <;Jmenlcving en de uitstra

ling van haar verhaal. Nu nict ol vcel 

minder de machtwraag en de lunctic

hcklcdingen aan de ordc zip1, maakt 

dat er op aile nivcau<; ruimle i<; voor 

clkaar aan'>prcken op de inhoud van hct 

vcrhaal en de echtc motieven om aan 

hct cind van dezc ceuw mee te wcrken 

aan ccn nicuwc ~tort voor onzc bcwc

ging. Het kit, dat onze inzcl ook nict 

mecr door de huitcnwereld en mt'dia 

onmiddellrjk mel macht en carriere in 

verhand wordt gehracht, geeft ont<;pan

ning en ruimte voor hartcliJke collcgia

litcit. We zijn weer maatjc'> van elkaar 

gcworden, en zo hoor·t het ook. 

(I lV ''lk 

Mi<;schien vcrklaart dat mcde het ver

ras<;ende mohileringwermogcn van de 

partij (en hct Wetenschappelijk lmti

tuut) als het gaat om meedenkcn en 

meeadvi<;ercn. l'v1i.,schicn verklaart dat 

vooral ook de mcrkwaardige aantrck

king<,kracht van het CI)A op een aantal 

Jongere menscn. die persoonlijke, poli

tieke en maat-;chappeliJke zingeving 

aan elkaar willcn verhindcn zonder hct 

carricreperspecticl ol de tcgcnpre-,tatie 

aan de ordc te stellen. 

7 
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Deskundigheid, stijl en een 
alterna tief 
Wat heelt de oppmitierol betckcnt aan 

het lront: in de Twecde Kamer' Het 

begin van die voor vclen zo verra<;<,end 

nicuwe rol was uitermate mocilijk. In 

de eer<;tc voor de kahinet<;lormatie he

.,li.,.,ende maandcn stond hct mandaat 

van de lractievoorzittcr, Fico 8rinkman, 

zwaar onder druk. lr was grotc onenig

heid over de te volgcn kocrs, over rcge

ringsdeelnamc cr1 over de voorkeur<,co

alitre. Daardoor kondcn de kamen bij 

de mislukking in cerste tcr-

De grootste winst 
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mijn van de onderhandelin

gen over paars niet hcnut 

worden. Het aantredcn van 

Enne(i<; Heerma en van paars 

vond plaat<; in cen klimaat 

van nict vcrholen puhlicitair 

lcedvermaak, zo trappant 

verschillend van hct publici

taire mcdclijden ten aanzien 

van J)(,(J na de reccnte ge

mccnteraadwcrkiczingen. 

van vier jaar 

oppositie voor de 

christen-democratie 

als partij is geweest 

de terugkeer van 

het idealisme. 

Tcrzelfder tijd mocst Heerma zijn ge

zag vc<,tigen in een lractie, waar hij nict 

uit voortkwam, die nicl gewcnd wa-, 

aan cen oppo<;iticrol en die door hct 

ontbrekcn vanwcgc de nedcrlaag van 

een aantal voorzienc cssentielc discipli

nes onevcnwichtig was -;amenge<;tcld. 
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Maar hct mee<,t curieuze was, dat a! in 

het regeerakkoord en later nog vee\ 

meer ecn programma op de rails werd 

gezet, dat, dikwijls in alwijking van de 

paarse verkiezing'>helolles, zecr vee\ 

ging lijken op het programma, waar

voor Brinkman wa'> afgc'>tralt. Ccwel

dige tekortreductie (a\ enkele dagen nJ 

de vcrkiezingen werden de bezuini

gingslimieten van de PvdA door de 

heer Kok a\, achterhaald gekwalifi

cecrd), aile accenten op werkgclcgen

hcid, wei een Betuwclijn, geen vrijgave 

van soltdrugs; gcen radicalc <,\oop van 

de overlcgeconomic I met uitzondering 

van hcl Landbouwschap), integendecl: 

loltrompelten op het- toch christcn

democratische - poldermodel, gccn 

radicale milicu-ingrcpen; een hogc 

toonzctting, watlr hct de nonncn- en 

waardcndiscussie hctrot, warme woor

dcn over 'de geborgenheid' van de <,a

mcnlcving, en vier Jaar lang iedcre 

derek dinsdag in <,eptembcr zon' Ca 

daar maar ecn'> oppositic tcgcn voeren. 

Oppmiticvocrcn moest gelccrd wor

den, in '>tijl, in dc,kundigheid, in hct 

lormulcren van altcrnatieven. Het is de 

grotc vcrdicnstc van Hecrma gewccst, 

dat hij mcteen op hct laatste hecft inge

zct. Zijn nadruk op de inhoud Ctl zijn 

initiatiel om metecn te hegit1nen met 

zogcheten tracticspccia\-, was onder de 

om-,tandighedcn hct beste begin van 

ecn cigcn, gcloohvaardigc oppo..,itierol. 

Daarbij zctte Hccrma nadrukkelijk ook 

in op mobiliscring van aile dcnkkracht 

en dc,kundighcid breed in de partij. 

Door 19'!5 uit tc roepen tot 'het Jaar 

van de inhoud' werd gekozen voor op

po'>iticvocren rond de fnnnulcring van 

eigen, herkcnhare alternaticven. Len 

ambitieuzl' en vooral niet otlmiddcllijk 

rcsultaal opleverende aanpak, maar de 

enigc, die de christen-democratic uit de 

breed gl'voclde ovcrbodighcid kon 

trckken 

In het in samenwcrking met het Wctcn

<,chappelijk lnstituut tol<,tandgckomen 

VoorJaar<,manilc'>t van 1995 zien Wl' al 

die l'Cr<,tc '>Lhehen van een cigcn 

nieuwc herkcnhaarheid. Met name hct 

thcma van dl' mcml'lijkc maat worllt 

dan op de agenda gezl'l en hct zal cr 

nil't mecr af le halcn zijn. Fen halhaar 

later a\ wordl hct gezin<,thema i11 de 

politick gchracht. Stap voor stap wcrd 

zo gewcrkt aan die opbouw, aan dat 

dc~i!}ll hctcr gczcgd, van ccn altcrnaticvc 

politickc hcwcging, die cigcn ant\voor

dcn probccrt tc lormulcrcn up zakcn 

als de cohcsie in de '>amcnlcving, de 

ovcrdracht van waardcn en normen, de 

afhakcning van het domein van het 

nict-commcrcii'k tcgenovcr de markt

wcrking, de oricntalic van Lk teLhno

logte, de hcrvcrkavcling van de vcr

antwoordchjkhcdcn tcrzake sociak 

zekcrhcid ('cappuccino-mode\') l'n 

vooral de cigcn rol van die '-;tlll1Cnlcving 

naa<,t die van de overheid en de markt 

De amhitte van de christen-democratic 

om lang'> dczc lijncn een altcrnaticl tc 

prcsentcrcn i'> huitcngewoon gedurfd. 

Het gaat namelijk niet zonder mecr om 

cen andere politick, maar hel gaat om 

hct vcrzckcrcn in onze cultuur en in 

onzc maatschappij van zaken, waar de 

politick <,\ccht<, indirect invlocd op kan 

uitoclcncn, zoa\<, die overdracht van 

waardcn en her<,ll'i van ccn vitalc zc\1-

redzame samenleving. 1 Ccdurtd, ambi

liCLts, maar nict onmogelijk, en voor de 

kwaliteit van menscli1k Ieven en samcn

lcven in onzc ogcn wezcnliJk. Fr is, 

som'> met vallen en op-,taan, vee\ inhou

deliJk gerichtc creativitcil losgekomcn, 

en dat was winst. 

De ophouw van controlcrcnde dcskun

digheid was ecn andere grotc uitda-



ging. Hct ging ook hicr 0111 hct richten 

vztn de cncrg1c in ccn richting, die tot 

nu toe vee\ 111indcr nodig wa~ gcwcc-;t, 

en waartoe vclen zich eigcnliik ook 

nauwelijk'> gcrocpen voelden. Uc om

-,lag van het - creaticl en aanvullcnd -

meedenken met de regcring naar het 

conlrolcren, hetrappcn, uil elkaar <,pe

lcn, crgcn-; tcgcn zi_jn, il., nict gcnlakkc

lijk gewec<,l, en dat hcdt ook -,ympa

thickc lrekken. !let i'> ook zecr de 

vraag, ol de achtcrhan van het CDA 

ccn oppo<,Jtie zou acceptcren, die zou 

nccrkomen op zand tu<,<,en de radcren 

'>trooicn. MaM zeker i'>. dat het tijd ge

koq hccft en nog koq om de kun'>l van 

ueatid oppo<,ilievoeren te lcrcn. Het 

vcr-,tokcn zipl van t-clcvante llliormatic, 

die ecrtijd'> zo gemakkclijk tc vcrkrij

gen wa-, hiJ de departcmcnten, i'> diiar

hiJ een extra handicap. 

t'v1aar ook hicr ccn duicklijke kcerziJdc 

hct gcvocl van cigenwilarde kan ook 

gcvocd worden door de oppm1tierol ]c 

kunt )e ccr1Voudigweg niet veroorloven 

mec te peddelcn met door cen regcring 

aangcreiktc voor<,tellen. Ook brakter'>, 

die nict van nature andcrcn graag op de 

huid ztllcn, en diit zqn er gclukkig ve

lcn in het CDA, kunnen door de nood

zakclijkc conccntralic op de inhoud, 

zrchzcll uitwcrkcn hoven het nivcau 

van dwar;.,]iggcrij en ccn cigcn dimcn~ic 

gcvcn llJil wat hoort tc zijn: con..:aruc

tievc oppmitie. 

Sommigc paar'>e hcwind'>licden weten 

dat ook tc \VJardcrcn, en gaan ook in 

die '>ituatic cen inhoudelijkc dialoog 

met de woordvocrder<, aan. Maar met 

ccn zekere '>chrik moet ook '>Oill'> gc

con<,tatecrd worden, dat. wi\ar een 

mccrderheid verzekerd lijkt, die dia

loog tot ccn minimum hcpcrkt hlijft, 

welllig op inhoudcliJkc argumentcn gc

rcageerd wordt, en - het moct hclaa-, 

gczegd worden, ook mel een verwij-

( I JV 5 •m 

zing naar het begin van dit i!rtikcl,

arrogantie hand in hand gaan n1ct 

onvermoedc tenmimte anti-chri<,len

democratische <,enttmcnten. Sentimen

ten, die ook ccn normaal men<>clijk ver

kcer '>Ol11'> hclcmmcren. 

Dat hcclt om al., vanzell op dat derek 

clement van oppo-,itievoeren gchracht: 

de 'tijl Arrogantie, dat wa<> hct wat ve

lcn in de puhliciteit on<> met nadruk 

verwetcn. Lccdvcrmaak en ook dcdain 

wa<> hij sommigen de rcactic na de ne

derlaag I let CDA, toch al nooit erg 

populair in de Crachtcngordel en aile, 

wat daar omhecn cirkclt, had er vol

gem vclcn r10oit mogcn komen, had 

zichzcll hij de gehoortc al overledd en 

zou tot vcrdcre marginali<>ering ge

docmd zi_jn. Nog crgcr io.; o.;o1n~ de \Vccr

zin, die hij 'ommigc para-kerkclijke in

'>lcllingcn en kringcn i'> lc he<,peurcn 

tegen de imtitutionali<>cring van de 

chri<>tclijke politick. Typcrcnd i'> in dit 

verhand. dat nu op hct tcrrcin van men

senrechtcn, ontwikkeling">amcnwer

king, en vredc,helcid hct CJ)A relatid 

hoog <,coort, de vrocgcr op die terrci

ncn zo grctig gchanteerdc kic~wijzer~ 

nauwclijh mecr gepubliccerd worden' 

Tot slot was cr hct niet onbcgrijpclijke 

ongcduld van de eigen acbtcrhan, die 

rcsultaten wilde zicn van het oppmitie

vocrcn. die herkenhaarhcid vroeg, en 

ccn duidelijk 'smoel' Sorm tcrecht, 

maar soms ook was het zwijgcn in de 

puhlicitcit gccn weer'>piegeling van in

activiteit, maar van hct gegcven, dat 

ecn klcine oncnigheid hinncn de paarsc 

coalitic publicitair zoveel intereS'>antcr 

WZI~ dan een grotc aanvaring n1ct de 

oppmitic. Tegen dcze achtcrgronden 

warcn er de verlcidingcn van hct zich

zcll over<,chrecuwcn, de verongelijktc 

klagcrigheid, of hct prcscnteren van 

utopici'n, zoals sommige klcincrc up-
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positiepartiJen zich kunnen veroor

loven. 

Langzamerhand heeft zich echter een 

stijl ontwikkeld, die met recht hij de 

chri<,ten-dcmocratie past. Zakclijk, 

vricndclijk, con<,tructid, maar wei alert 

en vasthoudend. Langzamcrhand ook 

wcrd oppositievoeren icts gcmakkclij

ker. Hoewel de ondcrtoon in de maat

schappij hiJ velen pro-paars i<,, is de eu

foric aan het wegehben, nu de aan de 

christen-democratic toegcdichte arro

gantic, het monisme, de compromisge

neigdheid, de pluchevastheid zekcr 

geen monopolie van hct CDA bli)kt tc 

zijn. 

Overigens maakt het CDA mi">chien 

nog vee! te wcinig duidclijk met welk 

gcmak de paarse parti)en alstand heb

bcn genomen van hun cigen vcrkie

zingsbclohes, van hun cigen plcidooien 

tcrzake 'een andere politick' van trans

parantie en dua!i.,mc, van de volheid 

van de mini<,teriele verant-

de conclusie komen, dat het debat over 

de grote toekomstvragcn van onze sa

mcnleving vanwcge de paarse part1jen 

achtcrwege is geblcvcn. Hct is niet on

redelijk om te vragcn van ccn regcring 

om hct niveau van cen compendium 

van keuzcmogelijkheden te overstijgcn 

en richtingen aan te geven, te kiezen. 

Welk ander antwoord is cr te geven 

dan op zijn min-,t te acccpteren, zo niet 

te hcvorderen. dat allcsoverhcersend 

wordt in de cultuur de individuclc he

hoehehevrediging, de individuck zelt

verwerkeliJking en de individuelc wel

va.tlrt~toenJ.n1c~ Is cr n1ecr~ 

Er is meer: werken aan inhoud 
Voor het Wetemchappelijk lnstituut 

zijn de oppositiejaren eerdcr cen kans 

dan een trustratie gewecst. Natuurlijk 

had ook het Wetcnschappelijk lnstituut 

te maken met <,uhsidievermindering ten 

gevolgc van vcrkiczingsncdcrlaag en 

inkomstenverlies van de parti). Dit laat-

'>tC werd echter grot en

woordcliJkhcid, van hun 

cigen kritiek op de stijl 

van het CUA in de rege

nng. Aileen door de lan

gcrc periodc van rcgcrcn 

en vcrantwoordelijkhcid 

nemen is het optrcden van 

het CDA nog niet hek

maal verblcckt bij hct ge

drag van paars, maar de 

kiezcr kan gerust zijn: 

paar<, II zal ook op dit ter

rcin de balans helcmaal 

doen doorslaan. 

Langzamerhand 
dccl~ opgevangcn door 

ecn gencreuze houding 

van het Dagelijk-, Be<,tuur 

van het C:DA. Ln natuur-

Het gaat hier om een 

kwcstie van politieke ze

den. Daar kan en moet her 

CDA stclling tcgcn ne-

heeft zich een 

oppositiestijl 

ontwikkeld die met 

recht bij de 

christen -democra tie 

past. Zakelijk, 

vriendelijk, 

constructief, maar 

wei alert en 

vasthoudend. 

lijk had ook het lnstituut 

tc maken met de conse

quentie<, van het wcgvallen 

van prestigicuze en ln

houdsvolle contacten op 

rcgcring'iniveau. 

Maar wie mocht denken, 

dat de twccde ol derde 

plaats in de Nederlandse 

politick ook zou leiden tot 

ecn vermindcrde bereid

heid vanuit de kringen van 

wetenschapper'>, dcskundi-

men. Maar de kern van de oppmitie 

ligt toch nog op ccn andcr terrein. Wie 

de laatste vier pren overziet, moet tot 

gen, bestuurdcrs, amhtena

ren, maatschappclijke organisatics om 

te adviseren en mee tc denken, vcrgist 

zich. Hct WetenschappcliJk lnstituut 



hcdt gctrJcht dat potcntieel te mobili

scrcn, vJn de conkrcntie op de f-:s-,en

burgh, WJJrmce dit artikcl hcgon tot de 

cxpcrtmectings VJ!l de iJJt<,tc weken in 

de vcrkiczingscampJgne. Ln dJarlu<,

senJn tclkcns van die momcntcn, 

WJJrop de contouren van die <,trategie 

zichtbaJr wcrdcn om tot een JltcrnJ

tieve sJmcnlcving'>- en politickc visic te 

komcn, hct zomernummer 1994 vJn dit 

blad, het 1nitiatid om tot een StrJtc

gisch lkraad te komen in dat nJjJJr; de 

buitengewoon impirerende Echteldse 

conferent1c VJP november 1994 over 

'ZIIlgcving en verantwoordclijkhcid', 

dan het monumentalc congre-, over de 

'Christen-dcmocratie a]., Beweging van 

de Toekom'>t', aJngehodcn Jan de heer 

Lubber., in mci I 995; het ver.,chijnen 

van hct ri!pport 'Nieuwe wegen, vJ<,tc 

waarden', in oktoher vJn dat jaar en de 

Jfronding van de parti)discu<,<,ie daar

over in mei 1996, de confcrentie over 

hcdendaags gezimheleid in JLini en het 

internationaJI aandJcht trekkend zo

mcrnummer over dat thcmJ in juli 

1996, gevolgd door het rapport 'De 

verzwegen keuze van Nederland' een 

halfjaar later. F.n daarmee kwJmen weal 

volop in de rrsearch en discu'>sie'> over 

het verkiczing'>progrJmmJ 'SJmenleven 

doe je niet aileen', met als intermezzo 

het zomernummcr vJn dit hlad in 19')7 

over milieu en duurzJamheid en de 

dJarop gevolgde conferentie. Kortom, 

de oppmitielase heeft nieuwe energie 

en nicuwe creativiteit lmgemJakt. 

Daarnaa'>t wilde het Wetenschappelijk 

lmtituut niet afbreken het in een vorige 

periodc sterk inzettcn in het onder

zoeks- en advie'>progrJmmJ op ver<;ter

king VJn de inhoudelijke discussie over 

de inrichting van de Europe<>e samenle

ving. De ontwikkeling VJn een duide

lijk per'>pectief op het soort sameJile

ving, dat om in Europa voor ogen <,taat, 

C :1 lV 5/'JS 

de rol van de overheid daarin, hct be

houd van een eigen herkenbare f-:uro

pese cultuur, de omvang VJn dat Europa 

en zijn vcrplichtingen tegenover de re<;t 

van de wcrcld, maar ook de eigcn iden

titeit VJn onze natie in dat vergrote Fu

ropJo dJt zijn de onontwijkhare vragen, 

waarvoor de burgers nu staan, en aan 

wie propo'>itie'> en keuze'> moeten wor

den voorgelcgd. 

Herpositionering van de 
christen-democratie: is het 
gelukt in deze vier jaren? 
De herijking van de antithe'>e, de 

emJncipatie, de '>Ociale kwestie en het 

weer motiveren van politieke participa

tie vereisen meer dan in deze vier jaren 

kon worden opgehracht. Het verei'>t 

ook in de puhlicke opinie en 1n de me

dia een andere perceptie van de echte 

politieke tcgenstellingen, zoJls Etzioni 

hct in het elders in dit nummer bespro

ken hock zegt. Het zal nog geruime 

tijd duren voor de rond de tegenstelling 

arheid-kapitaal gecreeerde links-rechts

JS in het politieke debat kan worden 

vervangen door de J'> individu-samen

lcving, vrijheid-verantwoordelijkheid, 

actualiteit- toekomst, glohaliteit-regio

nJliteit, traditie-vernieuwing, eigen ge

weten-gedeelde waarden, commerciJli

tei t- non -commercial i tei t. 

Maar wie is blijven steken in de negen

tiende-ccuw<>e tegemtelling en die van 

de eerste helft van deze eeuw tu'>Sen ar

beid en kapitaal kan beweren, dat het 

'links van het midden even druk i-, als 

op Schiphol' Er zijn nog maar weinig 

politieke bewegingen, die zich echt 

prohercn te ontworstelcn aan de tegen

stellingen van gi'>teren, gegeven ook de 

kennelijke onmacht van zowel de PvdA 

als de VVD om tot heginselprogram

matische vernieuwing te komen. 
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Dat i> ook niet gemakkelijk, want die 

zal op een fundamentclc analyse van 

samcnlcving en cultuur geha.,eerd moe

ten zijn. Ln die kan, wat de chri<,tcn-de

mocratie hetrdt, niet op elkaar uitslui

tende optic'> hcru'>ten. 

De contouren van de nieuwe chri'>ten

democratic zijn zich aan het altekenen. 

Dat i-; de grotc win'>t van deze vier ja

ren. De kcuzc voor inhoud i'> ecn moei

lijke gcwce'>t in ecn tijdpcrk, waarin hct 

om de poppetje'> en de 011e-li11cr1 gaat, 

waarin hct o1n den1oni~ering van tegcn

standerl.i gaat of het tocgcvcn aan onbe

<,temde, maar daarom nict minder elcc

toraal rccruteerbarc gevoelen'>. Waarin 

het gaat on1 tocgcven aan de stelling, 

dat het einde van de ideologiel'n i'> aan

gebroken. en pragmati'>me en de,kun

digheid de doorslaggevende succeslac

toren zijn in de politick 

En dan is cr nog die andere verleiding: 

de eenvoud van de radicali'>ering en het 

getuigeni'> aileen. Wie dat a\les a\, het 

politieke antwoord afwijst, als het ant

woord op de politieke ver'>chraling, die 

moct niet al tc vcrbaasd zijn de rest te

genover zich te vinden, zoal-, in dezc 

vcrkiezingscampagnc i-, geblcken. t\laar 

dat i-, jui'>t ook een erkenning van onze 

inzet voor dat andere, dat samenhan

gcnde politicke antwoord, noem het

ambiticus- dat visiocn, dat burgers no

dig hchben om weer ccht politick te 

participcrcn. 

Ceen elkaar uihluitende optic'>. Het 1s 

zo gemakkelijk te zeggen we zijn de 

bewcging van de l.ianlenlcving tegcn

over hct individu, van de non-commcr

cialiteit tcgenovcr de marktwerking, 

van de gemccmchappcliJk gedcelde 

waardcn tegenovcr de eigcn inzichtcn, 

van de barmhartigheid tegenovcr de 

zellverwerkelijking, van de traditie te

gcnovcr de llHH.fcrnitcit, van de regio-

naliteit tegenover de globa\i-;ering, van 

de zorg tegcnover de bctaaldc arbcid 

De contnuren van de nieuwe chri-,ten

dcnlocratic liggcn 0111 het andcrs tc zcg

gen in hct herstel van het evcnwicht. in 

de erkenning, dat in maatschappij en 

cultuur zaken a\, individualitcit, zclf

verwerkclijking, cigen gcwctenwor

ming, arbeidsparticipatie, gloha\i-,cring, 

marktwcrking verworvenheden zijn, 

maar dat die in evenwicht dienen te zijn 

met waardcn en voorzicningcn. die in 

eerdcre periodes zo sterk warcn en nu 

dreigcn gen1arginali~cerd te \vordcn. 

Dat i'> mccr dan wat bij-,tuJ-cn, of wat 

remmen: de paradoxen van de cenen

t\vinttgste-ccu\v worden nict opgelo1.1t 

met een bectje mindcr van allchei en zo 

te komen tot cen onherkcnbaar com

pronli~. Wic rcgionalilicring aan gloha

lisering wcet te koppelcn, ol marktwer

king aan ccn duidelijke bescherming 

van de domcinen, die niet gccommer

cia\i-,ecrd moetcn worden, kie'>t niet 

voor een bectje protcctioni'>mc, of een 

hcctje prijsbinding, maar die kic<,t voor 

cen systecm, waarin hct bestc van beidc 

vercnigd wordt. Om hct verder in poli

tieke programmering te vcrtalen, want 

daar staat hct CDA voor: wie kiest voor 

ecn levenskrachtig en perspcctidvol 

landcliJk gebicd, kicst niet tegcn de 

grote stad, en wie kicst voor ccn <,a

menhangend veiligheidsbclcid kicst 

niet tcgcn vrijhcid. Wic kie<,t voor 

ruimte voor zorg kic<;t niet tegcn werk. 

Wic kic-,t voor een hcrkenhare Ncdcr

landse samenleving kic'>t niet tcgen 

Furopa lol om met Mary Robinson, de 

ex-president van lerland, tc sprekcn: de 

lcrse idcntiteit wcrd jui'>t weer sterk 

door de toetrcding tot Luropa) 

Het zal de chri'>ten-dcmocratic nog tijd 

kosten om die cchte dilemma\ van de 



eenentwintigste-eeuw te vertalcn in 

elbar verqerkende keuzes Die ri1d is 

nodig, omdat het g<1Jt om de echte 

analy<..,c<.., van wat cr in onzc cultuur Jtlll 

de gong i...,, die ujd i-. ook nodig on1dat 

het niet in eerqe inqZlntie om politieke 

kcuzc<..,, 0111 'Hztag<..,chc' kcuzc'-> gaat, 

111Jtlr on1 de hclcving-,kcuzc'-. van onzc 

httrgcr"i. 

tot, wil uit-

den, dat een partij, die zein dialoog 

aandurft, vanuit haar cigcn uitgang-;

punten zeker, ccn duidelijke pmitie 

verdient en krijgt in de nieuwe Nedcr

landse politieke verhoudlllgen. Zeker: 

vier jaren waren tekort voor die herpo

..,itioncring. l\1aar hct hcgtn j-, gcn1aakt; 

het lundamenr gelcgcl. 

Hoc de uihlag van de verkiezingen van 

6 mei ook luidt (op het moment van 

het ter perse gaan v<1n dit hlad was de 

uit"lag va.n de Twecdc 

dcn1ocratic wil uttgrocicn 

hr·eken r1aar, die groepen 

onder de Nedcrlandse he

volking voor wie die di

lemma's echte pcr-soonliJke 

hctekenis hehhen. Ln dan 

hehhen we het ook over 

die grotc grocp vaak jongc 

n1cn..,cn, die cJrril·t-c en 

zorg, tijd voor elk<1ar, voor 

ouder-, en kindcren moe

ten comhineren, dan heh

Vier jaren waren 
Kan1ervcrkiczing nog nict 

hekend, red); de inhoude

liJke discu"ies van de Jl

gclopcn vier jaar hehhen 

zondcr mecr her mandaat 

opgelcvcrd om, luistcrend 

en ovcrtuigcnd, in dialoog 

en actic, vcrdcr tc gaan. 

I)at i~ gecn vcrworven

heid, maar JUist een op

tekort voor de 

herpositionering. 

Maar het begin is 

gemaakt; het 

fundement gelegd. 

hen we het ook over memen in qeden, 

die de vitaliteir en de welv<1<1rt niet wil

lcn hetalcn met volqrckte Jnonimiteit, 

verloedering van de lcclomgeving en 

onveiligheid, m<1ar we hehbcn hct zeker 

ook over mrdere memcn, die nict mecr 

kunnen werken, maar toch in lettcrliJk 

voile waarde <1<1n die samenlcving willcn 

kunnen deelnemen, en we hehhen het 

over die tamilie uit ccn andere cultuur 

alkom-,tig, die er in Nederland hij moet 

horen - op haar eigen marlier- en daar 

ook h<1<1r he,t voor wil doen. We hcb

hen hct ook over dat hoercngezin, dat 

inkomcn en respeLl moet verdiencn 

met cllicicnte productie, maar dat ook 

wil hijclragcn aan een echt lcdhare om-

gcving. 

I )ie dialoog met hcwu<;te mcnsen, met 

hetrokken mensen die moet dat per

'pecticl, dat visioer1 oplcvcrcn. lr zijn 

in de algelopen vier jarer1, in de woes

tipltocht, voldoend.- tekenen gevon-

(I )V ;;;; 1JS 

dracht tot voortzetting van dit werk 

<1an de pmitionering van die zo brood-

nodige hc\vcging. Fen hc\vcging die in 

her politieke dehat de volhcid van de 

menselijkc persoon, de kracht van de 

-,amcnlcving, de orientatie op waardcn, 

en de gerichtheid op de toekomst als 

de centrale noties naar voren durh te 

hrengen. 
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