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Het CDA heeft de afgelopen vier jaar gelnvesteerd in de diepte, 

met als voornaamste doe! om van de bestuurderssocieteit weer een 

(moderne) politieke partij te maken. De vrucht van dat werk is dat 

het CDA weer op de politieke kaart voorkomt. Waar het nu om 

gaat is dat de politieke boodschap wordt teruggebracht tot de 

unieke essentie en dat de samenhang bewaakt wordt op elk moment 

dat de kiezer met het CDA in aanraking komt. Het CDA moet een 

heldere visie neerzetten en vertrouwen, authenticiteit en geloof

waardigheid uitstralen. Het CDA kan dat voor elkaar krijgen; het 

staat sterker dan ooit en is klaar om de aanloop af te maken. 

D 
e aanloop is 

hegonnen, !a
zen we en

kele maanden 

gelcden op hct station. 

Fen energieke De Hoop 

Scheftcr stond klaar om 

het op te nemen tegen 

paarse oudjes als Borst, 

llolkestein en natuurlijk 

minister-president Kok. En 

inderdaad hiedt het CDA 

kans zit er niet in. Toch 

hlijft hct nog qil. tc stil. 

De hnish i'> in zicht, maar 

de wed.,trijd is nog nict 

gelopen. 

In de politiek gaat het om 

integriteit en gelootwaar

digheid Om een imago 

dat je kunt waarmaken 

dus. Juist op dit punt heelt 

de kiezer het CDA in 

voor het ecrst sinds het I 994 algestralt Want 

aantreden van paars weer Ja11 Willem P Wits wilde de kiezer echt wat 

een aansprekend alternaticf duidelijk- anders7 01 kon het CDA het eigen 

heid over de partijlcider, ecn prachtig 

program en een vcrrassende kandida

tenlijst Binnen het CDA wacht ieder

een gespannen op het definitievc start

schot. De klus moet nu ook goed 

worden afgemaakt, want een twcedc 

imago- en vooral het 'unique scllimJ point' 

(het onderscheidende verkoopargu

ment)- nict Ianger gelootwaardig pre

senterenc Het CDA was altijd de partij 

aan wie men met ecn gentst hart het 

bcheer van de 'llV Nederland' kon toe-
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vertrouwen. Nu twijtclde de zittende 

direcleur orenlijk aan zijn heoogde or

volger Het CDA wa' altijd de rartij 

die met recht de nationalc driekleur in 

het vaandel droeg, want blindelings het 

juiqe Nederland<;e midden tu<;sen 

<;treng en <;ociaal vond. Nu ,Joeg de 

rartij in de AOW-affaire oreem rccht<, 

door. Het CDA was altijd de partij die 

de Drcc,iaan<,e rolitieke '>tijl van ,oher

hcid en het hotcrhammcn-trommcltjc

or-dc-hagagedrager tot in de vingers 

bcheerste. Nu liet men zich verlciden 

tot een glamourcamragnc. Knrtom, het 

CDA kon niet meer waarmaken waar 

het voor <,lond. J)c identiteit en het 

imago licpcn op clkaar stuk, zouden ze 

in con1n1unicatickringen zeggcn. l)aar

door kondcn andercn vrijuit negaticvc 

ctiketten op hct C:DA-imago plakkcn 

als 'rcgcntesk', 'hypocriet' en 'spruitjcs

lucht' De tinalc alrckcning met de 

chris ten- democra ti<;che om n i pre<;en tic 

werd onalwendbaar De media waren u 

a!, de kippen bij en in Den Haag 

hoordc jc de mc"en <;!ijpen voor de 

llijltJe<;dag waar men al zeventig jaar Ofl 

wachtte. 

Kok en de PvdA 
J)at de verkiezing<;uitslag van l 994 niet 

zozeer op het conto van de kiezer, 

maar op dat van het CDA zeit ge<,chre

ven moet worden, hlijkt uil het succes 

van mini<;ter-pre,idcnt Kok. Hij beli

chaamt immer<; de continu'iteit in de 

politieke voorkeur van het Nederland-,e 

volk. Wim Kok i<; de hoog'>t geplaatstc 

chri,ten-dcmocraat in ons land. Met 

zqn ·,obcre en hijna a-politieke rege

ring<;<;tijl en het fijngcstemde evenwicht 

tus<,en <,lreng en <,ociaal, hedt Kok de 

<,terkstc troevcn van het CDA naar zich 

toegetrokken De foto van de Vader 

de, Vaderland<, met een dienbord in de 

rij van de l'vdA-congreskantine kon het 
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niet betcr samenvatten. Fen kiekje van 

Kok op de camring is voldoende om 

de kiezer de twee en een halve ton per 

jaar, de auto met chaulfeur en het krib

bige karakter te Iaten vergeten. Het ge

wone dat al gck gcnocg i-;, hccr-;t nog 

<,teed, in het Torentje. Aileen het kruis

beeld i<, even verdwencn. Zeit' Koks 

kleedgcdrag verraadt de hand van de 

mee'>ter Alhnewel hij zijn pakken be

trekt bij dezelfde zaken a!, llolke<;tein, 

oogt hct ak een wereld van verschil. 

Holke<,tein is gekleed a!, de hecr van 

stand die er rekening mee houdt dat hij 

'<, avonds nng naar het Concertgebouw 

gaat. Kok moe<,t van ziJn vrouw een 

kostuum kopen voor de trouwerij van 

zijn zoon. De verlegenheid <,laat op 

ziJn gezicht te lezen. "lk mnet er nu 

eenmaal een beetje netje<, bij !open." 

lui<;l omdat Wim Kok het 'u11iq11e selli111} 

/JOIIJt' van het C:DA wi'>t te veroveren, 

wa<, en is hct zo moeilijk voor het C:DA 

om hct goede antwoord te vinden. Het 

valt niet mee om je eigen <;piegelbeeld 

te bcstrijden Celukkig i-; de l'vdA zelf 

de groot<;tc hcdrciging voor het gewon

nen marktaandeel. De l'vdA moet het 

nieuw vcrworvcn in1ago kunncn vvaar

makcn. Wanneer deze partij cr niet aan 

wil of aan kan om zich de identiteit die 

Kok ambiecrt blijvend eigen te maken, 

zal het masker op een zeker moment 

vallcn. De premierbonus is moni, maar 

is de prij<; voor het elcctorale <;ucce<, 

toch niet te hoog~ Zijn de sociaal

demncraten echt toe aan iets anders of 

zal men uiteindclijk toch de adem niet 

kunnen inhnuden en al lnternationalc 

zingcnd weer de rode vlaggen van 

zoldcr halen7 Kok heeft voorlorig het 

tij mee, vooral ook dankzij Felix 

Rottenberg die de rug van de regionale 

partijbaronnen wist te breken. Het ge

rui<;loze verloop van tegenwoordige so

ciaal-democrati<,che partijcongressen is 
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voor menig chri<;ten-dcmocraat een 

leest van hcrkenning. Hct i'> niettemin 

de vraag hoc lang dit duurt. Karin 

Adelmund houdt vol en spreckt het 

congres nog steeds term toe met 

'Partijgenoten''. Hct congres belnondc 

haar en collega-fundi Pronk met een 

ovationeel applaus - een duidelijkc 

waar<,chuwing aan de Kokkiancn. Lr i'> 

dus voldocndc redcn om het twecdc 

pt~tir<.;c kahinct n1ct vertrouwcn tcgc

moct te zien. 

CDA: van bestuurderssocieteit 
tot moderne politieke partij 
Hct CDA heeft daar nict op willen 

wachtcn. In de afgclopcn vier jaar i'> 

gc'inve'>teerd in de dicplc, met a]<, voor

naam'>tc doc! om van de 

paaltJes langs de wcg van ccn dicpe 

afgrond naar hoven. 

De vrucht van hct wcrk in de atgelopen 

jaren is dat hct C:DA weer op de poli

tieke kaarl voorkomt. De leidraad in 

hct cigcn christen-democratische vcr

haal - hct nicuwe 'uJJIQIIC sclli111) floillt'- is 

de overtuiging dat een mcm altijd gc

richt staat op en bcpaald wordt door 

socialc verhanden. !\1et name het \o

cialc gezicht' van het CDA is daarhij 

nieuw kven ingehlazcn, ook als de 

noodzakelijkc vcrtaling van de 'C in de 

partijnaam Hct ondcrzoek 'Cod in 

Nederland' gedt het CDA claarin gc

lijk De Nedcrlandsc hcvolking vcr

wacht en waardccrt van christcncn dat 

zij opkomen vnor de zwakkcn, de men-

sen aan de 'ratcligc rand 

hcstuurderssocietcit weer 

een (modernc) politieke 

partij lc makcn. Hct va

culim dat ont<;tond toen de 

politicke regie niet Ianger 

vanuit hct Torentje plaats

vond, wcrd in ecrstc 

instantie beslecht in hct 

In het CDA staat 
van de samenlcving' Dat 

gcgevcn is voor hct CDA 

van groot belong. ln1n1LT~, 

clcctorale '>tcun wnrdt ver

worven door voorspel

haarheid, door verwach

ting<,patronen omtrent hct 

politickc gcdrag van ccn 

politiek weer op de 

agenda, maar wat 

achterblijft is de 

vertaling in 

voordcel van de partij en 

het PartiJhc<,tuur De 

partijstructuur. partij tc makcn 

Twccde Kamerfractic kon deze speel

ruimtc gocd gchruiken om een nieuwc 

stijl van politiek hedrijven tc ontwikkc

lcn, icts waar men steeds beter in 

slaagdc Het twccsporcnbelcid - de 

partij werkt aan het lundament, de !rae

tie aan hct handwcrk - is gcslaagcl 

Enkcle maanden voor de verkiezingcn 

kan het C:DA een positicvc halans op

maken. Het eerlijke zelfonderznck van 

de commissic-Cardcniers zette de deur 

open. 'Nieuwe wegcn, vastc waarden', 

de invcsteringcn in kaderscholing, de 

Algcmene Beschouwingen van De 

Hoop Scheller, hct verkiezingspro

gramma 'Samcnleven doc JC nict aileen' 

en de kandidatenlijst staan a]<, pikct-

Wanneer ccn partij hct 

verwachtingspalroon- hct imago dus

dnorbreckt, volgt onafwendhaar de at

strathng. Ecn C:DA clat tckort schict 

om het puhliekc rmago van de ·com tc 

zcttcn in hcrkcnhaar politick handelen, 

haalt uiteindelijk bakzeil. Als de kiezcr 

'hypocriet' zegt, hcdoclt hij dat hij zijn 

beeld van chri'>tcncn nict hevc<,tigd ziet 

111 de politici die zich met hct christen

dom associcren. 

De marktpotentie van het 
CDA 
Flcctoraal succes vloeit voort uit conti

nue werkcn aan geloofwaardigheid en 

intcgritcit. [)at i<., ccn lange \Vcg die 

niet valt al tc snijden door tc zoeken 
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naar slogan<, die aanslaan. Er zijn volop 

<,ignalcn dat het CDA-verhaal een voe

dingshoclcm hccft- ·marktpotcntie' zo 

u wilt- ook in de samcnlcving van van

daag en morgen. De invlocdrijke Amc

rikaan'>c tmu!u'<ltdm Faith Popcorn bc

'>Chrijlt in haar bock 'Clicking' de 

culturck oricntatic van de toekom'>t 

Hct i'> ccn credo dat zo op de voorkant 

van hct vcrkiczing<,programma zou mo

gcn. Clicki111) '>laat voor (ourdi}C lmoed 1, 

Lctti111} 1)0 ( lmlaten I, lnsu;f,t ( inzicht). 

( olnllllilllCnl (inzct) en KnotP-HotP (prakti

'>chc kcnni<,) Vcrtaald naar de politick 

draait hct du' om de moed om ccn ei

gen vcrhaal tc houden. Ecn verhaal 

waarin '>piritualitcit e11 inzicht doorklin

kcn. Ecn verhaal dar hovendien geba

<,cerd i'> op dc,kundigheid en ge.inspi

rccrd wordt door een authentieke inzct 

voor de ".Zl!llcnlcving. 

Het C:DA heclt dit vcrhaal in hui<,, mih 

men hereid i' tot een voortdurcndc mo

derni,cring van de eigen politieke 

thema·, De chri<,telijke impiratiehron 

hodt daarhij niet verzwegcn te wor

den. Het i'> wei de vraag ol de 'C teal

len tijde zo'n prominent argument nwct 

blitvcn om clectorak '>lcun te vcrwer

vcn. 'Cod in Ncdcrbnd' maakt ook dui

deliJk dat men de puhlieke rol van de 

kerkcn weli,waar waardcert, maar per

<,oonlitk dikwijl'> wein1g hehodte hcclt 

om zich met de kcrkcn in te Iaten. "Het 

i' goed dar zc er zip1, maar mij zien ze 

111et." Hctzclldc kan hct C:DA ook ge

beuren Wannccr het CDA-verhaal 

wordt he,chouwd al, ccn helangrijkc 

maar cxclu,id chri'>tclijke hijdrage aan 

de <,amenkving, blijlt het kie'>gcdrag 

ongc\vijzigd. Net zoal~-, cr nu algcn1cnc 

waardering he'>taat voor C. Schutte, 

zonder dat dit lcidt tot ekctorak win'>l 

voor het CI'V Wanneer her CDA ecn 

volk,partit wil zijn en hlijven- en geen 

zccr gcwoardccrdc gctuigcni-,partij -
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moet de vraag gestcld worden ol de 'C 

ook in de tockomst nog kan tunctione

ren in hct mohiliseren van bredc maat

schappelijke onder<,tnming Fen disctts

'>ic over een 'door<,tart' zoal<, de 

ltaliaanse christen-democraten hebhen 

gcmaakt of een nieuwe Doorbraak, zou 

in de komcnde jaren in icder geval gecn 

tahoe moeten zijn. 

De partijstructuur 
Voorlopig '>taan er eerst verkiezingcn 

voor de deur. Zoals gczegd hcdt het 

CDA hard gewerkt aan een hergroepe

ring van manschappen en middelen. De 

<,tellingcn zijn hetrokkcn, het gcschut 

staat opgestcld. Het grootstc gevaar is 

echtcr dat de hunkers hevolkt blijven, 

terwijl de gcneraal al op hct slagveld 

staat. Ot, om hij de atletische heeld

'>praak van de poster op het station te 

hlijven. dat het C:DA sncuvclt na twce 

valse start'>. Jarcnlange training, een 

doortimmerdc strategic en een ijzcr

<,terke conditie kunnen in de finale als

nog vergecfse moeitc hlijkcn. 

Is cr rcdcn voor dezc dreigende taalc Ja. 

Nu de partij en de lractie ieder op 

eigen wijze ecn bijdrage hebhen gele-

Is JC Cl!}cnlljk tPel hekcJI(I 

Wie c11 W<1t en Hoc ;c hcni' 

En Wat f,ch jc in JC 1111/rs. 

Of intcrcsscut JC ,/at !}CCII snars' 

floc lllil<lk ic nude l}ocic kc/1\ 

Llit <1/ die dinc}cn poor jc IIC/15 

!\Is jc 11icl /Peel P<lll Hoc c11 1-t'oP 

Doc JC nu dit of doc JC d11t, 

't lllij{t steeds HIIIIJIP<lllcn of' JC qat! 

W11111 ,d hct mooic in 't Pmchiet, 

/)<)drP<ln IPCC( JC iii!IIIC/'5 11ict, 

Als ;c nict tPcct PI/II drzr dric, 

Hoc c11 Wol c11 Wic. 

(11i! De Tcw 1'1111 !'och. I}CCJtecd i11 F11ith 

Pofrco/'11, u,ckinc}. 1991r,AIIISicr.l,nll) 
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verd aan hct opbouwen van een nieuw 

prohel, is het zaak dat bcide weer <.a

mcnvlocicn in ccn krachtigc electorale 

machine. Ecn <.tukje synergie, zoudcn 

zc bij llakkenist zeggen. Dat is nog on

voldoende gelukt. In het CDA staat de 

politick weer op de agenda, maar wat 

achterblijft is de vertaling in de panij

structuur Ecn modernc politickc orga

ni<.atie moet permanent bczig zijn met 

het voeren van campagne. Door con

stant de bccldvorming tc bewaken, in

formatie te verzamclcn, nctwcrkcn op 

te bouwcn, zichtbaar te zip1 in de 

<.amenleving, kamen tc zicn en te grij

pen. Zo'n partij is <,teed<. in <.taat van 

paraathcid en wacht niet leidzaam al 

tot de verkiezing<.data nadercn. Zo'n 

partij hcdt niet aileen een 'lrontmenta

litcit', maar richt de organi<.atie er ook 

op in. Dit militairc jargon i<. nict toeval

lig. Want Jllist de ontwikkelingen bin

nen het Nederlandsc ddcmie-apparaat 

Iaten leerzamc perspcctievcn zien. 

Onze Krijgsmacht wacht nict mecr op 

de grotc klap \de verkiezingen), maar 

richt de organisatie in op flexibiliteit en 

constante paraatheid (de pcrmancntc 

campagne). 

Duidelijk leiderschap 
Het heelt natuurlijk ook met cen poli

tieke ,tijl te maken. Met mocd, gelool 

in de zaak, inzicht, inzet en de.,kundig

heid (uitknippen en hoven jc bed han

gcn) Zorg dat hct CLICKt. Dat kan 

niet zondcr duidclijkhcid Op de ccrste 

plaah in hct lcidcrschap De kandida

ten op de lijst, met de politick Ieider al<. 

hun aanvocrdcr, staan vooraan in de 

lrontlinic. De politick Ieider komt 

daarom her primaat in de campagne 

toe. like parti) die wordt geregi'>Seerd 

vanuit de coulissen van partijcongres

sen en atdelingwcrgaderingen komt 

van ccn koude kcrmis thui<.. De PvdA 

kan daarovcr mcc prate11, maar ook het 

recente Croenl.inh-congres gat dit 

weer ccns aan. 

Duidclijk lciderschap vraagt wei om 

goedc communicatie met de partij en 

feclllli] met water lceft bij de grondtroc

pen. De politiek Ieider mag dan de he

langrijkste factor in de verkiczingen 

zijn, maar als men achtcr de markt

kraampjes niet begrijpt waar 'ze' in Den 

Haag mee bezig zijn, kan ook de lijst

trekker wei thuis bli)ven. In hct C:[)A is 

het bovendien van belang dat de inzct 

van de partij in de afgelopcn jaren 

wordt gehonorccrd en de geloofwaar

digheid van de lundamcntclc di<.cu<,sie 

die gevoerd i<., overeind blijlt f let c<;ta

fettestokjc dat nu weer aan de fractie i<. 

tcruggcgcvcn, n1oet niet door ccn an

dere vcrvangen worden. Ook niet al., 

krantcnkoppcn en vluchtigc enCJui'te<, 

wellustig lonken. 

Duidelijke politieke keuzes 
Duidelijkheid is daarom ook nodig in 

de politieke keuze<.. Llit het verkie

zing<,programma moctcn enkelc onder

schcidende hoofdthema'-, worden gcno

men, die tot vcrvelcm toe worden 

uitgedragen llijvoorbecld het gezinsbe

lcid, mcnswaardigheid (in economische 

verhoudingen en hct asiclbeleid, maar 

ook in de werkwijze van socialc dicn

stcn en de thui<.zorg l. gemeen-,chapszin 

en een eindc aan de 'cultuur van de 

onverschilligheid' (van <,traatgeweld tot 

het gedogen) Deze politickc keuzc<. 

vragen nict aileen om rcpetitie, maar 

ook om comistentie en let. llijvoor

becld door gcwoon het stemgedrag van 

de Ferste Kamcrfractie inzakc hct recht 

op dceltijd te betrcuren, door nog eens 

cen nachtjc te slapen over het lot van 

Koerdische vluchtclingen en door een 

discussie over het mdieubeleid toe tc 

juichen. 
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Communicatie met de kiezers 
De kandidatenlij<>t voor de Tweede 

Kamer hicdt cvcneen<> mogelijkhedcn 

om het onderschcidende profiel tc ver

<;terken. Door aile di<>cu<;<;ies over de 

'C, zou het C:DA bijna die andere twee 

hoofdlctters vergeten. Het CDA moet 

zich profilcrcn als de partij waarin men

<>en men<>en kiczen en niet aileen de 

nummcr ccn. Dan wordt de partij ecn 

hcwcging. Dat \weft nict door 'regio

nalc lijsttrckker..,', maar kan 

niet aileen de presidcnt-directeur in 

heeld7 

Natuurlijk gaat het hier niet om de 

concrete ideeen. Hct gaat om de aan

pak waardoor elke communicatic-uiting 

de herkenbare belichaming wordt van 

de kernboodschap. Losstaande acties 

al<> een po<.ter op hct NS-station kun

nen op zichzelf prachtig zijn, maar mis

<,cn de communicatieve doorwerking 

die nodig is om het gewenste imago 

verder uit tc bouwen. Dan 

ccnvoudig door het ver

binden van va'>te thema's 

aan va..,te woordvoerdcrs, 

inclu<.iel hct Iaten door

klinken van hun pcr<>oon

lijke lcvensverhaal. Zo 

krijgen de keuze<> van de 

partij een geloolwaardig 

gezicht, voorbij de hollc 

frasen. Waarom gcen ma

gazine als verkiezing'>pro

gram, met de mensen ach-

Het is de vraag of 
hlijven ze in de Iucht ban

gen. Fen herkenbaar ge

zicht ontwikkel je even

min door het zo vaak 

mogelijk op hct NOS

.Iournaal tc komcn. 

Beeldvorming wordt bc

paald door het rcfrcin, 

nict door hct aantal cou

pletten ('It's t/Jc cco1wmy stu

pill''). De kiezer moet niet 

de 'C' te allen tijde 

zo'n prominent 

argument moet 

blijven om 

electorale steun te 

verwerven. 

ter de mcningcn Bijlcveld over de 

comhinatic gezin en wcrk, Buijs over de 

zorg, Verburg over de 24-uurseconomic 

en De tvlilliano over internationale soli-

daritcit' Fn De Hoop Scheller als rode 

draad natuurlijk Ook hct CDA als de 

groot<>tc lokale partij van Nederland 

hicdt kamen. l'olitiek bcdrijven doe je 

nict aileen. De partijvoorzitter kan 

hiervan de belichaming zijn, die zijn 

Iicht laat gaan over al wat leeft van 

tvliddelhurg tot Wolvcga Zodat hij ook 

war minder cncrgie hocft tc <>tcken in 

hct vanaf de rcscrvebank becommenta

ricren van 1-laag'>e ontwikkclingen. En 

zct in twcc dagen de lokalc lij'>ttrekkcr'> 

<,amen met de politick Ieider op de foto. 

De Hoop Scheffer als nuwin!} male in 

Schiedam. 1\\aak ook meteen cen mooi 

grocp<.,portrct. Omdat mcmen tellen. 

Verzckcringsmaat<.chappijen en lucht

V<lartondcrncmingcn brcngen toch ook 
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aileen weten hoc je heet, 

maar ook wic je bent. Pas als de journa

listcn gaan gapen, hegint het hij de kie

zer te beklijvcn Een uilspraak waarin 

de kcrnboodschap onthreekt, draagt 

daarom niet<, hij aan het gewcmte 

imago. Fen uitspraak waarin de kern

bood<>chap wordt wccr<>proken, i<> 

rampzalig. 

Het inkokcn van de politieke bood

schap tot de unieke essentie en het be

waken van de samenhang in elk mo

ment dat de kiczer met het CDA in 

aanraking komt, is de enige formule die 

werkt. De totalc beeldvorming van de 

partij moet daarom nict worden be

paald door de optelsom van fragmen

ten. Hct omgekeerde client hct geval tc 

zijn: in aile fragmenten client het totaal

heeld op te lichten. Over allcs wat het 

CDA doct, moet een grocne waas ban

gen. Met ccn litanie van <,tandpunten 

z 
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en elkc dag op de televisie met een 

nieuwe sotlndhitc -;chiet je nieh op, al-; de 

kernhood,chap niet doorkomt. De cne 

kecr hlauw e11 de andere kecr rood, 

maakt van hct CDA een politieke to

verbal. lventjes vera<,send, en altijd 

gocd voor een ge<,prekje met Wouke of 

Paul, maar na een tijdje hou Je aileen 

een kleurloos wit over. 

Duidelijkheid en 
herkenbaarheid 
Duidelitkheid en herkenhaarheid zijn 

c<,<,enticcl om van het C:DA weer een 

geloohvaardig alternaticl voor de kiezer 

te maken. Dat hcgint met het eigen gc

lool in de waardc van de hood,chap. 

I )e volgende <,lap 1s hct '>te\,elmatig 

uithouwcn van de hcrkenhaarheid van 

de hood,chap, ook door elke ruis te he

strijden. Het CDA zal tevcm af,cheid 

mocten nemcn van het '>treven naar een 

'ciltch 111/'-partij. Daarmec zet men de ei

gen authenticiteit op het <,pel en wor

den ook de paradoxcn van de politieke 

opvattingcn van de burger anno 199H 

niet ondcrkend. De gemiddeldc Neder

lander wil een <,treng asielheleid, maar 

juicht ook her kerka,iel toe. De gemid

delde 1'-.:eder\andcr dt·eigt ma<;<;aal op de 

VV\) tc '>lemmen, maar maakt zich ook 

zorgen om de maatschappelijke twec

deling De gemiddelde Nederlander wil 

strenge milieuei'>en, maar vindt ook dat 

cr nHTr \Vcgcn n1octcn kon1cn 0111 de 
dagelijk'>e uren in de hie te vcrmiJden 

C~a cr tlllllH aan staan. Hct gaat cr nict 

om de positie te kiezen die de burger 

hchaagt. Hct gaat cron1 datgcne te 

doen wat de kiezer van je vcrwacht. 

Fen politiekc partij die uit is op ieder

een. zal uitcindclijk niemand wetcn te 

vindcn. Zo'n partij stort hijgend nccr, 

een metertjc voor de eindstreep. 

De burger van vandaag zit niet tc 

wachten op een wa,\ij'>l aan politieke 

opinie<,. Het gaat hem om een visic die 

aanspreekt en uitdaagt Het gaat hem 

on1 vcrtrou\vcn, J.uthcnticitcit en gc

loohvaardigheid CI.ICK. Fr is geen en

kele reden om aan te nemen dat het 

CDA dat niet voor elkaar kan krijgen 

lntegendeel. Hct CDA '>laat '>lerker dan 

<lOit c11 is klaar om de aanloop at te 

maken. 

/,111- Wil/cm P \-VIis Is ltd l'tlll de mlilctlc l'tlll 

Clnistcn I )cmouilllschc Vukcnnilltjcn 

(I JV 2 'JS 


