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D 
it kabinet lijkt zijn vicrjari~ 

ge regeerperiode vol tc 

maken. Dat betekent ver~ 

kiezingen in 1998. Bij de 

politieke organisaties begint men zich 

warm te !open. In juni jongstleden is de 

programcomrnissie van het CDA ge"in~ 

stalleerd. Elders was te lezen dat de 

PvdA inmiddels de erncritus~hoogleraar 

Dunning heeft aangezocht om de com~ 

rnissie te leiden die de kandidaten voor 

de Tweede Kamer selccteert. Program~ 

rna's en kandidaten zijn belangrijke in~ 

strumenten voor partijen. Het zijn de 

middelen die de kiezer duidelijk rnaken 

waarvoor men wil staan en wie de rich~ 

ting konvooicren. Nadenken daarover 

is nodig. Hoe voorkom je 

dat de hood<>chap gercdu~ 

ceerd wordt tot slogan en 

hoc vind Je mensen, die 

zonder meer a is authentiek 

herkend worden! 

l'rograrnrnatisch staat het 

CDA voor een forse uitda~ 

ging. Hoe transformeer je 

een ge"impireerde levem~ 

filosofie die zeer flu'ide is, 

Uitgangspunten verwoordt helder en 

hcrkenhaar de spirituele hagage van de 

beweging. Daarnaast Ievert het verkie~ 

zingsprogramma de lijnen van het 

raamwerk waarbinnen het handwerk 

van alledag zich rnoet afspelen. Hoe 

elegant die oplossing ook is, de vraag 

rijst of die wei voldoende functioneert. 

Voor en na verkiezingen onderhandelt 

hct CDA op het politieke marktplein 

op dezelfde pragrnatische rnanier als 

andere politieke stromingen. Hier en 

daar worden de resultaten van dit ge~ 

ven en nemen naar de achterban nog 

wei bcstrooid met de woorden gerech~ 

tigheid, solidariteit, gespreide verant~ 

woordelijkheid en rcntmecsterschap 

Dit heeft echter meer het 

karaktcr van ccn bczwe~ 

ringsritueel Die woorden, 

hoe authentiek zc ook zijn, 

zijn te vaak gebruikt als 

'schihbolets'. We zullen die 

hegrippen als partij moe~ 

ten herformuleren. En wei 

v66r ze verworden zijn tot 

geurvlaggen. 

Het is duidelijk dat onze 

die vele transcendente en kiezers niet wachten op 

andere wortels kent in cen A1w. drs. FJ. Laning- ccn gc'inspirccrd koop~ 

heldere, verstaanhare hood~ Boersema krachtplaatje Wat ze wei 

schap die ook de met informatie be~ willen zien is de spanning die altijd he~ 

stookte burger nog hereikt' Cewenst staat tussen ideaal en werkelijkheid De 

de heme!, gegeven het taaie aardse on~ 

gcrid, gevraagd de synthese In de 

praktijk heeft het CDA deze materie 

creaticf aangepakt door twee program~ 

ma\ te formuleren. Het Program van 

spanning die mensen in hun eigen le~ 

ven heschermen en die ze ook willen 

herkennen in de politiek Als het CDA 

aileen cen andere cijfcrmatige oplos~ 

sing heeh voor de AOW~problcmatiek 
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dan andere partijcn en niet duidelijk 

aangecft wat de richting, de ideelc on

dcrstroom is, gebaseerd op zijn uit

gangspunten, dan rckcncn de mensen, 

je cigen partijgenoten je daar op a f. Dat 

hebben we geweten in 1994. Niemand 

is tegen compromissen, velen zijn be

reid om onplezierige concessies te 

doen. Maar dan moet wei duidclijk zijn 

dat de band tussen appel en uitwerking 

niet doorgesneden is. Als je als partij 

hoge intcnties hebt, en dat hccft het 

CDA, dan moet je verder 

cen basisbegrip bij selectic binnen het 

CDA. Hoe weeg je dat. Er zullen vele 

criteria voor vast te stellen zijn maar 

een crvan zal hier wat nader bckckcn 

worden. 

Deze zomcr verscheen bij uitgevcrij 

Contact van de hand van David Cole

man hct bock 'Emotionele intelligentic'. 

Het bevat ecn pleidooi om naa<,t de 

aandacht voor het cognitieve en het ra

tionclc, zaken die onze westersc wercld 

in haar armen sluit, ook de fundamente-

le vaardigheden van 'het 

kijkcn en rciken dan de 

bcpcrkte enigszins vervuil

dc Haag<,e horizon. Want 

zingcving is wat men<,en 

zocken, het pmtmodernc 

tijdperk ten spijt. 

Het zal straks van 
hart' te ontwikkelen. Het 

is ccn typisch Amerikaans 

boek; een soort compen

dium wat alles bevat wat 

iedcreen ooit over dit 

onderwerp gepublicecrd 

hecft. Niet altijd even hel

der van lijn, vee! details en 

voorbeelden die de auteur 

er zclf aan toevoegt en die 

nict altijd terzake zijn. 

Daarbij een wat a! te een

voudige handleiding voor 

de 'doe-het-zelver'. Maar 

hct belicht tach een on

dergewaardeerd aspect in 

onze samenleving. Een ci

taat uit het voorwoord van 

de CDA-

bestuurders 

De mensen 
De kcuzc van mensen die 

hct gezicht zijn van een 

beweging, die de bood

schap zullcn moeten dra

gcn en materialiseren is 

belangrijk Dat weet elke 

politicke partij In die zin 

is het opvallcnd maar niet 

onlogisch dat de PvdA zo 

afhangen of het 

begrip emotionele 

intelligentie een 

plaats wordt 

gegeven bij de 

selectiecriteria die 

zij hanteren bij de 

kandidaatstelling. 

vroeg a! een voorzitter van 

de <,clcctiecommissie heeft benoemd. 

Profes<,or Dunning is niet de eerste de 

bestc. We kcnnen hem van de commis

<,ie die een mcthodiek ontworpen heeft 

om voorzieningen in de gezondheids

zorg te toetsen. Zijn zeefmodel bcvatte 

een aantal filters, elk goed voor een cri

terium. Wat uiteindelijk de filters in de 

trechter passeert i'> werkzaam, doelma

tig en efficient Het zou tc simpel zijn 

om ecn dcrgclijk model toe te passen 

bij <,e]ectie van kandidaten. Het is wei 

nuttig criteria te formuleren en een 

toctsingskader vast te stellen. 

Herkenbare christen-democraat zijn is 
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de schrijver: "De sociale trend in 

Europa neigt in het algemeen naar een 

steeds grotere autonomic van het indi

vidu. De compctitiedrang neemt hardere 

vorrnen aan, zoals we op de universiteit 

en de werkvloer steeds duidclijker mer

ken, en de solidariteit verdwijnt. De af

zondering groeit ten koste van de 

sociale integratie. En dat in een tijd 

waarin de economische en sociale druk 

waaronder we Ieven juist vraagt om 

meer samenwerking en zorgzaamheid'' 

David Coleman en zijn school zien in 

de ontwikkeling van emotionelc intelli

gentie het wapen om deze desintegratie 
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te keren. Het systematisch vergroten 

van zelfkennis, invoelend vermogen, 

sociale vaardigheden, zorgzaamheid en 

samenwerking moet mensen completer 

en harmonischer maken. 

De zwakte van het hoek is dat het als 

het ware een magnetronrecept willeve

ren om via onderwijs en lecrprocessen 

een samenleving te restaurcren. Dat is 

ons Europeancn toch iets te na·ief. Het 

sterke van het boek is dat het concrcet 

matcriaal in stelling hrengt tegen de in 

onzc cultuur ovcrhccrscndc waardering 

voor het cognitieve, hct rationeel stcr

kc, het succesvolle individu. 

Zo wordt er een onderzoek bcschrevcn 

van Jack Block, psycholoog aan de Uni

versiteit van Berkeley, die ccn vcrgelij

king heeft gemaakt tussen de twee 

ideaaltypische personcn: het IQ- en El

type. Enerzijds de mensen met een 

hoog intelligentiequotient, anderzijds 

personen met grate emotionele vaar

digheden. Het prototype met het hoge 

IQ wordt gekenmerkt door ecn reeks 

intellectuele interesses en vennogens. Is 

ambitieus en productief Voorspelbaar 

en vasthoudend. Wordt niet gehinderd 

door twijlcl aan zichzclf, hccft de nci

ging kritisch, hooghartig, kieskeurig te 

zijn. Is afstandelijk, cmotioneel niets

zcggend en koud. 

Het type met hoge emotionele intelli

gcntic is sociaal cvcnwichtig, extravert, 

vrolijk, niet bangelijk Kan zich aan 

mensen hinder1, hen motiveren, verant

woordelijkhcid nemcn, houdt er een 

ethische visie op na en is zorgzaam in 

rclatics. 

Natuurlijk gaat het hier om cen vergro

ving van de wcrkclijkhcid Er bcstaan 

geen zuivere IQ- of El-types. Altijd 

gaat het om mengvonnen. Celukkig 

wei, maar de onderzoebpolariteit geeft 

wei ccn zckcrc schaal aan. Hct is niet 

zo moeilijk om bijvoorbeeld ex-staats-

secretaris Robin Linschotcn een andere 

plaats op die schaal te geven dan oud

minister Jan de Koning 

Het zal straks van de CDA-hestuurders 

afhangen of het hegrip emotionele in

telligentie een plaats wordt gegeven bij 

de selectiecriteria die zij hanteren bij 

de kandidaatstelling 

Maar, afgezien daarvan is het, gezien het 

gedachtegoed van onze partij, de moeite 

waard kcnnis tc nemen van dit hoek. Er 

zijn nogal wat parallellen. 

/11 de colrwm .qwm de lede11 IJ!lll de mlcJclre lm11 

flersoonli;ke oflrhllti11_qeri weer Zij hof>en daarmee 

eerz acmzet te gwm uoor reflectze of dehat 
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