
Het CDA-verkiezingsprogramma is verrassend, vernieuwend en 

spannend van begin tot einde - en niet aileen omdat het zowel so

ciaal als ecologisch wil zijn. Het situeert de partij op een interes

sante manier in het politieke landschap en veranderde dat land

schap op slag. Er is een opvallende en intrigerende overlap tussen 

de verkiezingsprogramma's van Groenlinks en het CDA. En de 

verschillen? Die zijn niet principieel maar gradueel van karakter. 

Z
ovcel kranten en weekbla· 

den al<; c1 111 Nederland Z!Jn, 

zovecl C DA vcrklezlng<>rro 

g1amma<> il)kcn e1 vcr<>chc 

ncn te ZIJ!l. De enc krant bcweerde dat 

de [1<Jrtij hcrboren Wa<;, het 

andere blad vcrklaardc her 

C[)A ovcrbodig al<> roli· 

tickc qroming. De cnc on· 

dcrkcndc ccn ruk naar 

link,, de andere mcende 

ovcrwcgcnd continL(Itcit te 

be<>peuren. Fr wa'> niet ai

leen variatie in de apprc

ciatic- dat i<> cigen aan de 

politick -, cr wcrden vcr

<>chillcndc zakcn 111 het 

programma\ van het C[)A en Crocn· 

Link'>. lui'>t omdat cr, naar mijn wcten, 

in gecn cnkclc krant bij hct vcr-.chijncn 

van hct C:l )A-verkiczing<;programma 

'Samen Ieven doe je niet aileen' is gcwc

zen op de opvallcnde 

parallellcn met het Crocn

Link<>-programma, twij· 

fclde ik aan mi)n rarticu

liere lezing van het 

C:DA-programma !len ik 

nu zo geddormecrd dat ik 

-.lccht-. kan 'lczen al<> 

Croenl.ink<>er' ot -.taat er 

ccht water <;taaP Dat laat· 

<>tc hlcek mcc'>lal het geval 

tc zijn het C:DA-vcrkie-

programma gclczcn De Dr . .1. W /)uyvemidk zlllg'>programma i<> vcrra'>· 

rartijdigc blik van de Journali'>t klcurdc -.end, vernieuwend en spannend van be-

de teht. Dat zal in mijn geval niet an· 

dcr<> zip1. De lczcr van C:hri<>ten 

lkmocrati<>chc Verkcnningcn i<, ge· 

waar<;chuwd wannecr een auteur met 

Croenl.inh-<>ympathiei'n gaat hewcrcn 

dat er een orvallcndc en intrigcrende 

overlap be-.taat tu<,<;en de vcrkiczing'>· 
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gin tot eindc- en niet aileen omdat het 

zowel <>ociaal al-. ecologi.,ch wil zijn. 

Het -.itueert de partij op ccn intcre'>· 

'>ante manicr in het politiekc land,chap 

en vcranderdc dat land,chap op ,Jag 

Like politicke rartiJ bleek sind<> de pu· 

blicatie van dit programma verplicht 
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z om hct over hct socialc gezicht van 

zijn of haar partij te hebhen- ook par

tijen die zich daar doorgaam niet zo 

druk om maken. Het CDA laat met dit 

progran11na nict zozccr lrcchts' ccn gat 

vallcn, maar het helpr de coiirdinaten 

van het politieke assemtelsel te veran

deren, tegenovcr een liheralc pool van 

!)6(, en VVI) waarin het draait om cal

culcrende individuen en het primaat 

van de politick, ontwikkelt zich een so

ciale pool waarin het individu ztch pri

mair ingebed weet in de verhanden van 

de civielc maatschappij. Dcze pool is 

hij uitstek de pool waar het CDA en 

Croenlinks zich blijkens hun pro

gramma's willen -,itueren. De grootste 

vcrwant<,chap hc<,taat dan ook niet tu<,

sen de programma's van het CDA en de 

l'vdA, zoal-, sommtge journalistcn op 

grond van een oppervlakkige overcen

stemming in de linancicle onderbou

wing meenden, maar llt<,<,en op het oog 

heel verschillende partijen, C:DA en 

Croenl.inks, hiell ciOIIIICfS de \C l'cii'OIII'Cf' 

tiiStlllhlc. 

Het primaat van de 
maatschappij en andere 
parallellen 
Het mecst opvallcnde aan hct C:DA

verkiczingsprogramma is het moderne 

communitaristi-,chc karakter. Dat komt 

door de intere<,<;ante comhinatie van 

enerzijd-, de waardering voor 'gemeen

schappen' en anderzijds het helang dat 

wordt gchecht aan vcrgroting van indi

viduele keuzevriJheid Waar het com

munitari-.me vaak afschrikt omdat het 

ons (Nederlanders) doet denken aan de 

benauwde dagen van verzuiling en ge

dwongcn groepsvorming, i-. hct intcre<,

sant dat hct CDA cen perspectiel 

schetst waarin socialc vcrhanden op 

waarde worden geschat Tegclijkcrtijd 

worden de gevaren ondcrkend van te 

hardc grcnzcn tussen grocpen, wordt 

<,lilge'>laan hij het vaak gcbrekkige de

nlocrati-..ch functioncren van gcnlccn

schappen en het recht van individuen 

wordt erkcnd om zich van hun socialc 

verhanden los te makcn. Het C:DA 

hecft ovcrtuigend ecn modern commu-

nitart',I11C nccrgczct \vaaraztn gcc-n 

spruitjeslucht mecr hangt 

l'rccie' zoals Croenlinks, en ander' 

dan de paar<,e partqen, onderschetdt 

hct C:DA naast de ovcrheid en de 

nlZirkt cen civiclc -,anlcnlcving waann 

burger' zclf vorm en inhoud gcvcn aan 

hun bc-,taan. Beide partijen kriti,eren 

de doorgc~chotcn n1arktv.rcrking Cn 

houden alsrand van etatistische opvat

ttngen waarin de overheid de 'amen

lcving opnieuw moet 'maken' Betde 

partijen lijken aan te sluiten hij het 

communitaristi-,che idee dat er mecr

derc sfcren bestaan, ieder met een ei

gcn logica, die nict vcrn1cngd n1octcn 

worden. Lo neemt het C:DA opvallcnd 

krachtig stelling tegen her mechani,me 

dat macht en ( hnanciclc I middelcn op 

het enc terrein macht en middelcn op 

andere terreinen impliceert. Ook verzet 

de parliJ zich tegcn het den ken over de 

overheid in markttcrmen. Een 'onder

nemende overheid' wonlt tcrecht als 

ongepast gediskwalihceerd 

Het onderkennen van de grenzen llls

sen sraar en maahchappij en het vcran

kcren van het primaat in de uvielc 

maatschappij, betekent overigem voor 

het CDA noch voor CroenLinks dar de 

ovcrheid per <,C moet terugtreden. 

Veelcer li1kt hct heide partijen te gaan 

om het door de <,taat facilitcren van een 

zichzelt organi<,ercnde s<lmenlcving, 

waarhq de overhcid vooral moet optre

den al-, een schild voor de zwakken. 

Niet aileen in de politieke filosofie zien 

we ccn opvallende overlap. Ook in het 

denken over de !ysieke en sociale in-
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richting van Nederland lijkt er cen toe

nadering te ont<,taan nu het C:DA hct 

idee van Nederland Di-,trihuticland' 

voorhij i'>. Waar het CDA-hoold-,tuk 

a\-, kop \welt 'Nederland Kwaliteil'>

land', daar <,chrijlt Crocn-

gelijk heldcr wordt ncergezel. l.aat ik 

cen paar voorheeldcn gevcn. 

Hct CDA h\ijh zich vcrzctten tcgcn 

hct rderendum. Dat i'> verhazingwek

kcnd voor ccn partij die zich slcrk 

maakt voor hct primaal 

Link-, over 'De kwalitcit 

von hct hc-,taan' en 
Elke politieke partij 

van de maal'>chappiJ: 

waaron1 zouden burger:, 

nict hct rccht hchhen om Nederland lnnovaticland' 

Ln dat is mcer dan cc11 op

pcrvlakkigc gclijkcni'> het 

gaat on1 ccn n1indcr nlatc

ria\i.,tischc vi-,ie op hct 

'>amenkvcn dan hij de 

paar<,e partijcn, met aan

dacht voor hetaaldc en 

onhetaaldc arheid. Zorg

arhcid i'> ook wcrk. De 

gloedvolk hetogcn over 

de waardc van onderlinge 

hulp, vrl)wil\igcr<,werk en 

deeltijdwcrk ZIJn tu<,<,cn de 

rrogran11na\ wclhaa"it uit

wi'>'>elhaar. llovcndien plcit 

ook het C:DA voor ecn 

bleek sinds de 

publicatie van het 
de politick in hct uitcr<,tc 

gcval tcrug te 1\uiten~ Het 

aJngcvoerdc argun1ent in 

hct programma i-, zwak 

want empiri-,ch evident 

onjul'>t: het referendum 

wordt algc'>childcrd a\-, 

ecn imtrumcnt dat de hc

trokkcnheid van de hcvol

king gelijk zou <,tcllcn aan 

bet uithrcngen van ccn 

<,tem, terwijl politicolo

gi'>ch ondcrzock uitwij<,t 

dat jui'>t het puhliekc de

hat door hct relcrcndum 

CDA-verkiezings-

programma 

verplicht om het 

over het sociale 

gezicht te hebben -

ook partijen die 

zich daar doorgaans 

niet zo druk om 

maken. 

<,terk op kenni'> georicnteerde eco

nomic De partij li)kt langzamerhand 

het idee van een llldillrorl in te ruilen 

voo1· ccn ln<llll{lDrl iol i'> dit nu J1'i1hju/ 

rc<~dnur J 

De verschillen: principieel of 
gradueel? 
Deze ovcreenkom<,lcn zijn verra<,<,end 

en intrigerend /v1aar cigenlijk vind ik 

de IT'>lcrende ver.,chilkn tusscn 

CroenLinb en het C:[)A nog intercs

'>anter Toen ik aile vcrschillcn op een 

riJlJe had gezet, kon ik namclijk niet 

anders concludcrcn dan dat deze van 

ecn gradueel en niet van een principieel 

karakter zijn lk kan het ook wei iel'> 

minder diplomat1ek tormuleren: op een 

aantal punten li)kt het CDA-pro

gramma nog niet voldoendc tc hchben 

doorgcredcnecrd in de lijn die wei de-
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sterk wordt gestimulccrd. 

Ook het hootd.,tuk over her milieuhe

lcid i'> opvallcnd zwak. Tusscn cnkclc 

zwaar aangczettc, hoopgcvende a! inca\ 

over ccn cvcnwicht tu...,"icn cconon1ic en 

ecologic, hijvoorhceld mel betrekking 

tot een scricuzc aanpak van de C02-

prohlcmatiek, trckt het CDA hicr niel 

de logi'>chc conc\u-,ie'> uit zijn eigen ti

lmolic. AI, het CDA wcrkclijk partiJ 

trckt voor de '>amenleving kan het niet 

meer plciten voor cen Wet op de Crote 

l'rojccten, met de hedoeling deze pro

jccten <,neller te kunnen uitvocrcn. Dat 

i'> mecr icts voor paar<,e partijen die 

zcltorgani...,atics van burger<.; 111t1ar lastig 

vindcn. Ook het idee van Nederland 

Kwaliteitsland en de warme woorden 

die gewijd worden aan ccn 111Ct-mate

rialisti-,che cultuur, Iaten zich mocilijk 

riJmen met de llllli11{l0rl-<,tatu'> van 

Schiphol, om maar cen ander hrandend 
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ondcrwerp tc noemen. De kans om 'hct 

grocne lront' een nicuvvc, ccht groenc 

betekenis te geven laat hct C:DA voor

lopig nog lopen 

len derde kwe<.Lic die onvoldoendc is 

uitgekristallisccrd, heeft Le makcn met 

de wal onprecieze invulling van de 

term 'gemeenschap' Soms lijkt het alsol 

de samenleving geheel en al is opge

houwd uir gemeenschappen en dat in

dividuen slechts hiJ <.'en gemcemchap 

zouden horen. llovendien kan uit de 

tckst worden algebd dat her CDA 

meent dat echte verschillen tussen ge

meen<.chappen vooral schuilen in le

vensbeschouwing. Dit lijkt mq een ach

terhaald idee. )uisr het CDA zou zich 

in zijn communitari<.ti<.chc programma 

moeten huigen over de vraag welke 

nieuwe groepsvorming zich in Neder

land voordoel. Waarom zo weinig 

woorden gewijd aan groepsvorming op 

basi-, van leven"tijlcn, waarin niet 

kla<,<,e ol religie de grondslag vormen 

maar leeltijd, muzikale -,maak, -,ekse, 

klcur, sebuele voorkeur, etnicitcit en/of 

nationalitcit: Dour deze nicuwe ont

wikkelingen grotendeels onhesproken 

te Iaten, hccft het CDA ook te weilllg 

oog voor de keerziJde van sommige 

vorn1cn van 'nicuwc vcrzuiling' Nict 

aile verschillcn tussen groepen zijn na

melijk leuk ol klcurrijk; niet aile groeps

vorming is vrijwillig. l'luriformiteit in 

het ondcrwiJs mag waardevol zijn, maar 

de scheiding tussen witte en zwarte 

scholen vloekt. Waar op <.cholcn klassc 

en kleur steed-, mccr samcngaan, hoort 

een C:DA, dar wil opkomen voor de 

zwabte groepen, zich at te vragen ol 

de vrijheid van onderwiJs niet wordt 

rmshruikt. 

len laatste kwestic. Het CDA-verkie

zingsprogramma wcrd in de media op 

t't'n punt wei identick gelczen. Het zou 

een gezimprogramma zijn. Wie het 

nauwkeurig lccst, wordt echter op

nieuw verrast door wat er lctterlijk 

<,taat, "Samcn Ieven hctekent dat icder

ecn naar eigen keuze het Ieven met an

deren dcelt. In toenemcnde mate is het 

gezin en een hechte familicband weer 

het ideaal" lpagina 51. De eerste zin 

lijkt me een lormulering van ecn C:DA

uitgangspunt: we hcn1ocicn on~ nict 

met wie menscn het Ieven willcn delen. 

De rweede zin is uitdrukkelijk niet nur

matief maar dcscripticf: blijkhaar kic

zcn vecl mcn<,en weer voor het gezin. 

Dat in hct programma dan vcrvolgens 

een gezinspolitiek wordt heplcit, kan 

worden gelezen al-, Rc,Jlfro/IIik: dat is nu 

ccnn1aal de vorn1 waarin n1cn"cn van

daag de dag voor elkJar \vi\ len zorgcn. 

De )ournalisten hehhcn gclijk dar uit 

het programma meer lijkt tc -.preken

hoc\vcl ncrgcn~ ~taat dat ccn gczin hct 

traditionclc gezin i-,_ laat '>taan dat er 

voor cen klas-.ieke arheidsdeling tu">en 

mannen en vrouwen wordt geplcit Hct 

is wei opvallend dat crkenning van 

andere ')J.fllcnlevingsvornlcn, \Vaarin 

men<.en ook voor elkaar zorgen. zo 

onhenoemd hliJven. Zou ecn waarlijk 

communitaristische partij niel als eersle 

het huwelijk open mocten stellcn voor 

hommeksuelcn die niets liever li1ken tc 

willen dan trouwen en voor elkaar zor-

gcn~ 
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