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M inder dan twee pol·i-ticke 

seizoenen resten de 

christen-dcmocratie nog 

van de vraag of ZIJ cen 

medchcpalende factor hliJft in het 

Ncdcrlandse staatkundige en maat

schappelijkc Ieven, danwel of zij gclci

dclijk gemarginaliseerd wordt. Fen 

politicke heweging moet altijd vechten 

om tc ovcrleven. Wij nu harder dan 

ooit. 1995 was het jaar van de inhoud. 

Dit Jaar moet het jaar van de uitstraling 

worden. Het politieke scizocn 19'l5/ 

1996 werd met een cnthousiastc en 

ovcrtuigende Partijraad afgesloten 

Daar ging inderdaad uitstraling vanuit. 

Hct kmtbare, waarschijnliJk beslissenck 

seizoen voor ons moet de mobilisatie 

zijn rond vier proJcctcn. 

Het succes van paars 
De markering van de christen-demo

cratie is geen gemakkclijke opgave in 

hct Iicht van de- tenminste schiJnhaar

grote successen van paars. Een door

dendcrende economic bevrijdt de coali

tie van de noodzaak van zeer ingrij

pende bczuinigingcn en hecft ecn eind 

gemaakt aan de lrustrerende hip1a 

maandeliJkse snijrondc-; van vonge 

periodes. De instroom in de arheidson

gc'>chikthcid, in de zicktcwetvoor

zieningcn en zells van asielzocker<, 

loopt - soms dra'>ti'>ch - terug. Op het 

tcrrcin van de inlrastructuur worden in 

hoog tempo hcsluiten genomen, die 

even zoveel doorhraken bctekenen 

voor de nieuwe landkaart van Ncder-

land. lngrijpendc hcrvormingen in de 

verzorgingS'>taat kunnen plaatsvinden 

zonder groot maatschappelijk protest, 

omdat de eHecten daarvan - denk aan 

de kinderhijslag- pas op termijn zicht

baar zullcn worden. Wat misschien, 

althans voor onze achtcrban, het he

langrijkstc is, is dat ook paars tcgcn de 

smalle marges van de politiek oploopt. 

Voortschrijdend inzicht en de taaic 

maatschappclijke realiteit verhinderen 

paars om de cJOit grouts geannoncccrde 

maatregclcn te nemen die juist onzc 

achterban docn steigercn en mobilise

ren waarschijnlijk geen afschafhng van 

de voctoverhevcling, 'mo11d thouqhts' hij 

de dra'>lische uitkleding van de ovcrleg

economic en zelfs van de publickrech

tclijkc hedrijlsorganisatie, geen ld1era

liscring van het soft drugshelcid, geen 

snelle schrappen, lormeel althan'>. van 

de '>tralbaarheid hij mcdewcrking aan 

euthanasic. 

Dater ook vee I, <,oms heel crnstige din

gcn n1isgaan hrcngt nog weinig brcdc 

schokkcn teweeg in hct bcwustziJn van 

de publiekc opinie. omdat het lilter van 

berichtgeving en opiniehe'i'nvloeding 

zovcel meer lict doorstromen bij chri'>

tcn -democrati-,che verantwoordcl ijkhe

den. Denk aan het gcstuntel rond 

llosnie en hct kennelijkc onvermogen 

om greep op de zaken te krijgen. in de 

voortase om de hondgenotcn op ccn 

l1jn te krlJgen en in de nalase om de ci

gen positie scherp te dclinicrcn. Datal

les kan dramatische gevolgen hcbhcn 
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voor de bereidheid in de Nederlaml<,e 

'>amenlcving om zich bliJvend interna

tionaal tc cngagcrcn en het kan ccn on

verwachte terugval betekenen in een 

mentaliteit van disengagement en neu

traliteit die we dachten ruim vijhig jaar 

gelcden dclinitiet achter on<; tc hcbben 

gclaten 1\laar de verantwoordeliJkheid 

worclt zonder bewijwocring gelegd bij 

de intcrnationale gemecnschap. En wat 

i'> er ovcrgchlcven van die met zovcel 

trot<, uitgebazuindc licfclcsrclatie met 

l'arijs' Hoc zouden de commentarcn 

or Lubber<, zijn gcwccst als onder zijn 

verantwoordelijkhetd de parlementairc 

clc-.tructic van ccn bijna twee decennia 

durencl be'>tuurlijk vernicuwing-.rroces 

ronclom Rotterdam had geclreigd en hij 

daarbij zo ra'>sicf was gebleven als de 

huicligc mini-.ter-rrcsiclcnt~ De reke

ning ervan wordt betaalcl cconomisch, 

<;octaal en be<,tuurlijk. Nict aileen door 

de Rottcrclam-,c regio, maar vooral door 

cite gemeente<, en hun burgers buitcn de 

Ranclstacl die ook op samcnwerking ztJn 

aangc\vczcn, n1aar voor wic nu aileen 
nog ccn pcr-.;pccticl van groot"ichaligc 

anncxatie ordocmt. Fn Ofl dat terrein 

waar die economic dan tocvallig niet 

goed llorcert, clat van de land- en tuin

bouw, hliJkt flJJr<, geen andere teht

boeken voorhanden te hehhen clan die 

van de vn1e markt en het kapitalisme. 

Ondanks lraatc etl ten dele aan hl'l 

CDA-vocahulaire (her rapport 'Scha

ke!-, tussen landhouw, milieu en natuur') 

ontlcende termen al<, 'rlattelands

vcrnicuv..'ing' en 'dynan1ick' ZICll we ccn 

- ntct eem mecr een sluirende - ver

nietiging van het kcnmerkendc tamilic

en gezin'>bedriJI in dezc sector. Hoc 

hoog de priJs van paar<, in de <;amenle

ving is, hlcek uit de ongedachte harcl

!lCid wa<nmee de Algemcne 1\abc

staandenwct door de Kamers were! ge

lorccerd en de hcrziening van de 

Ziektewet. Hoe hoog die prijs ook was 

bli)kt uit de zes miljarcl gulden hezuini

gingen cumulaticf op de armcn elders 

in de wercld. En hoe signihcatid is clan 

de lauwe reactie van oriniemakers, ac

tiegroepen en ecn aantal publicistcn. 

Dat had de christen-democratic cens 

moeten doen, zo de armsten Iaten beta

len voor hun bezuinigingcn, zo de ver

kiczingsbeloftes brckcn' 

En zelclen klinkt door wie de basis 

heeft gelegd voor dat relaticf bctcr 

rre-.teren van onzc economie dan die 

van sommige buurlanden 1 wie de voor

bereidingcn heeft getroHen en de las

ten heeft geclragcn van de grote 

infrastructurelc doorbraken waartcgcn 

nota bene partijen, die er nu mcdcver

antwoordeliJkheicl voor clragen, in de 

vcrkiezing<,campagnc zwaar aerie hcb

hcn gevoerd. Mag ook nog eens hcrin

ncrd worden aan discussies- en de nu 

te plukken vruchten- als bij de hcrzie

ning van de arheidsonge-.chikthcidswct 

en de ccns zo omstreden aanschcrping 

van de instroomregels voor asiclzoe

kers. 

Maar met zcltbeklag ol op-dc-borst

klopperij word terugkeer niet verze

kcrcl. Zeit,, wijst de parlemcntaire 

gc<;chieclcnis uit, i'> een alertc. scherpe 

oppmitie zclden de basis voor ccn her

wonncn vertrouwcn. Hoc helangrijk 

zo'n oppositievocring ook is. 

Wat kan dan die tcrugkeer wcl bevor

deren en vcrzckeren' Wat ts de toe

kom'>tige plaats van de christcn-clcmo

cratie in cen snel door<,cculariserendc 

maat<;chappij' Die vraag, die centrale 

kwe'>tie, kon worden uitgestcld zolang 

de Ieiding van dc chri-.ten-democratie 

in hanclcn wa-. van de ropulair-.te poli

tiuts <,cdert tijclcn. maar vooral van 
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iemand die een binding wist te bewerk

stelligen met zeer uiteenlopcnde groe

peringen in onze sarnenleving. Er is 

nog ecn pijnlijke les voor dcgenen die 

de oppo;,itiebanken bezetten: populari

teit en nationale bindingskracht wordt 

zelden vanuit die plaats bcreikt, welke 

persoonlijkbeid daar ook zit. Tegen dar 

tableau is daarom maar een antwoord 

dat de christen-democratic kan geven: 

her antwoord van de inhoud. 

De waarde van 
verkiezingsprogramma's 
In de tclevisiedernocratic lijkt dat het 

vcrkecrde antwoord. Dat i' hct ook 

voor die partijstrategen, die lievcr dui

dei!Jkc inhoudelijkc prolileringen en 

antagonismcn inruilen voor de geza

rncnlijke run naar het midden van het 

elcctoraat. War doet in zo'n politieke 

strijd er nog icts anders toe dan de per

soonlijke factorJ 

Maar cr zijn in de recente geschiedcni-. 

tcnrninste twcc voorbeelden van door

hreking van dit patroon met ecn inhou

dclijk oHensicf In minder dan twec jaar 

na de Dernocratische president<,ovcr

winning kwamen de Repuhlikeinen tc

rug met ccn electoralc aardverschuiving 

terwijl zc aangevuurd werden door cen 

kandtdaat die, urn her op de rnee<,t 

voorzichtige manicr tc zeggen, toch 

wcinig harten in de Vcrenigde Staten 

deed kloppcn /\let een soms objectie

ve, maar dc.,alnicttemin inhoudelijke 

reactie op een te grote macht van de 

centrale regcring, op de uitdiJcndc bu

reaucratic en regelgeving, de lekken in 

de vcrzorgingsstaat werd de grootste 

politickc verandcring in meer dan ecn 

halve ccuw bewerkstclligd. Het 

'( 'onlr<ld IPIII, A111cric"' gal ccn analyse 

waarin- men kan hct betreuren- vclc 

burgers in Amerika zich herkcnden, 

waardoor zij het gevoel kregen dat hun 

stem nu echt de frustratie kon doorbre

ken en vcrandering kon bewerkstel

ligen Verder wie had Chirac, twee jaar 

gcleden, tegcnover de toenmalige po

pulairc minister-president Balladur 

cnige kans gegeven~ Maar met een 

dubhe! programma van nieuw perspec

tiel voor hct platteland - ja zeker, ock 

daar: 'een nicuw contract' met het rura

lc h·ankriJk - en met perspecticf op 

werk voor de jeugd in de stcden kon 

ook hij uitcindelijk cen rneerderheid 

van de Fran-.e kiczers voor zich winncn, 

zonder dat daarbij, orn het cveneens 

voorzichtig te zcggcn, zijn popularitcit 

de doorslaggevendc factor was. 

De voorbeeldcn zijn aan tc vullcn. AI, 

de tckcnen met bcdriegen is de cnorme 

i nstroorn van led en naar Labour in het 

Vcrcnigd Koninkrijk minder ecn uiting 

van op tijd op de 'h"nd IP<li)on' van de 

macht willcn springen danwcl van het 

hcrwonnen vertrouwen up basis van de 

tnhoudeliJkl' voorstellen die de huidige 

Ieiding doer. 

Zeker, de voorbeelden hebbcn gemeen 

dat zc inspelen op zware onlustgcvoc

lens van de burgers, in cen politiek kli

maat dar dikwiJls door schandalcn, 

affaircs en het kopcn van invloed wordt 

bepaald Die gcvoelens zip1 in Neder

land, gclukkig althans in zeer hepcrktc 

matl', tc rnobili-.eren. l\1aar er is wei iets 

anders, l'n dat is waar het rapport 

'Nicuwe wegcn, vaste waardcn' op 

wijst cr ligt over de Ncderlandse poli

tick cen grauwsluier En dat, die Nedn

landse variant, vcroorzaakt hicr vooral 

politick disengagement, abstinentic. 

niet zcldcn ook frustratic. De oud

PvdA-voorman Wim MeiJer onder

streept in ZIJn bijdrage aan het 

vncndenbock bi1 hct afscheid van 

VonhoH, cornmissaris der koningin in 



Croningen, de noodzaak voor de gro

terc Nedcrland<,e politicke partijen om 

cchtc toekom<;tgerichte orientaties te 

formulcrcn, inhoudclijkc antwoorden te 

gcvcn op de fundamentele veranderin

gcn die zich in -;amenle-

kende culturelc omslagen, dan vragen 

de men-;en de Ieiding van -;taat en maat

-;chappij orientatie-;, perspectievcn. 

Politiekc partijen die slechts ecn legiti

matie zijn om op de winkel te blijven 

passen, zullen als bewe

ving en cultuur voordoen. 

De Nederland-;e politick is 

cen 'cm·c takcrs'-politiek ge

worden, ccn op de winkel 

pa-;<,en, een afwezigheid 

van over de millcnnium

wende heen reikende vi

-;ie'>, zoa]-; zo duideliJk 

werd in de Den Uyl-lczing 

van onze mini<;ter-pre-;i

dent Een hectjc meer 

markt of mindcr, ecn 

heetJe mccr overheid ol 

mindcr. Daarom i'> waar

'>LhijnliJk ook het rapport 

van het Strategi,ch l:leraad 

buiten en ook hinnen het 

C:DA met zovecl enthou

<..,lasn1e ontvangcn. Nict 

dat bet een allcsomvattcnd 

antwoord gceft, maar het 

De vertaalslag van 
ging - mi<;<;chien niet als 

leverancicr van kandida-

het rapport 'Nieuwe ten - atrofieren. En daar

om i'> de vertaalslag van 

het rapport 'Nieuwe we

gen, vaste waarden' naar 

een inhoudelijk ambiticus 

en duidclijke orienterin

gen gevend verkiezings

programma buitengewoon 

belangrijk. Werken aan 

dat programma, i'> het cer

<;tc project waar het CDA 

dit seizocn voor staat. Hct 

gaat in wezen om die drie

<,]ag, het Program van 

Uitgangspunten van 1993, 

cnthousia'>t en op het 

hoogtepunt in het bestaan 

van het C:DA gemeen-

wegen, vaste 

waarden' naar een 

inhoudelijk 

ambitieus en 

duidelijke 

orienteringen 

gevend verkiezings-

programma is 

komend seizoen 

buitengewoon 

belangrijk. 

probecrt een doorkijk te gcven naar de 

kan<>en en de paradoxen van onze sa

menlcving op termijn van viJftien tot 

twintig jaar. Daarom ook prijst Wim 

Meijer het fcit dat bet CDA de 'bcvrij

ding van de ]a<;t van de macht' hecft 

aangegrepen om tot een inhoudelijke 

herpo<;itionering tc komen. 1\llen zou 

gaan blozen bij de kwalilicatie<; die uit 

dezc en andere onverdachtc hoek zijn 

gekomcn tv1aar men kan het ook an

ders zeggcn wat de Nedcrland ... e bur

gers echt willen is 'dat politiek weer 

mccr wordt dan achtergrondmuziek bij 

de economic' Als het besd in de sa

menleving breed en dicr groeit, dat we 

midden in zecr ingrijpende verande

ringsproces<>en zitten van de glohalise

ring en de technologisering tot onge-

gocd gewordcn; dan het 

rapport van het Strategi'>ch Beraad van 

het afgclopen <,eizocn en nu een verkie

zingsprogramma, dat de eeuwwende 

overschrijdt 

Ten tweede: het publieke 
de bat 
Terecht heclt de partij die zo ongeloof

lijk vecl aandacht heeft bestecd aan de 

discussie over de orienteringen van 

'Nieuwe wegen, vaste waarden', aan de 

formulering van zo'n grensverlcggend 

programma wei de voorwaardc verbon

dcn van een andere procedure, namelijk 

van interne consultatic en dialoog. 

Maar er is nog een andere vraag naar 

dialoog gekomen Tientallcn organisa

ties en bewegingcn, vele individucle 

personen, wctcnschappers, onderne-
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mers, vakbonds- en boerenbondsbe'.tu

ren, maar ook cultuuranalytici hebben 

in reactie op het rapport voortzetting 

van het ge;prek en verdieping ervan 

gevraagd Niet zelden gaat het om men

sen die geen traditionele binding met de 

christen-democratie hebben. In het ko

mend seizoen moeten de analyses en 

voorstellen van 'Nieuwe wegen, vastc 

waarden' overal in hetland ter discussie 

worden gesteld, met name op die plaat

sen en in die kringen waar de dehatten 

over de toekomst van onze samcnlc

ving, cultuur en beschaving het meest 

intensief gevoerd worden. WiJ denken 

aan de universitaire wereld er1 aan de ve

le platforms van publieke discussie die 

de laatste jaren zip1 opgekomen. 

Dat is hct twecde project waar wij in dit 

hc;lissende seizoen voor staan, namelijk 

de voortzctting en vcrdieping van dat 

gcsprck over politieke vernieuwing, in 

wezen over de relatie politiek-cultuur. 

Dat gcdt ons de kans, om zoals in cer

dcre periscopen dit jaar ('Wij staan er 

niet aileen voor') is bepleit om de dric 

constituerende elementen van de chris

ten-democratic cen nieuwe rclcvantie te 

gcvcn over de wis~el1ng van de ecuvv 

heen. De antithe;e, de socialc kwestie 

en de emancipatie zijn geen trouvaille; 

van de _jaren negentig van de vongc 

eeuw. Een kritische, maar wei creatievc 

in<,telling ten opzichte van samenlcving 

en cultuur, een zich verantwoordelijk 

weten voor zwakkeren en kwetsharcn 

in die -,amenleving, ook al zi)ll het geen 

kiezer;, en het legitrcm opkomen voor 

de specilieke belangen van de eigen 

achterban, die drie ingredicnten vragen 

telkens opnieuw herijking om hun rele

vantie te bchouden, maar ze zijn dan 

ook in hun combinatie en in hun vers

trekkendheid uitmuntende instrumen

ten voor echtc politieke vernieuwing. 

De anti these, dat is, ook met verwijzing 

naar hct zomernummer 1996 van 

Christen Dcmocratische Verkenningen 

- het Cczinsnummcr -, niet afwijzing 

en veroordcling van en de vlucht uit de 

postmoderne cultuur, maar oog krijgen 

voor de paradoxen crvan, voor de kan

;en en de bedrcigingen. Voor wal be

trcft de politieke actie kan dat vertaald 

worden in dric noties, de toekomstge

richtheid in die cultuur, de pluriformi

teit en waardenovcrdracht, de cohesie 

en de integriteit van de samenleving. 

Toekomstgerichtheid 
Ook wie de enorme kansen op zelfver

werkelijking van de hedendaagse sa

menleving hoog waardeert, kan de 

ogen niet sluiten voor de concentratie 

van die cultuur op het hier en nu, het 

denken in een cirkel terwijl zeker van

uit j(JOds-christelijk pcrspectid wij ons 

op een punt in een liJn hevrndcn, staan 

in een geschicdenis 'van geslacht tot 

geslach( van gcncratic tot gcncratic 

waar wiJ verhonden zijr1 met vorige en 

komende mensen en hun liJden Dat 

heeft indringende immatericle en mate

rick componenten. Dat is ruimte en 

aandacht geven in de microsfeer voor 

een volgcnde generatie en hezighcid en 

znrg voor een vonge: tocruqing en 

zorg du;_ t\1aar ook als gemeen'>chap 

inve'>tcren in die toekomst, voorwaar

den scheppcn voor· de economische 

vernicu\vi ng van ondcrncm i ngcn, voor 

de infra<,tructuur die onze welvaart kan 

doen overlcven, voor onderwiJ'>SY'>te

mcn die ecn volgende generatie in ;taat 

stellen mee te komen in het tijdpcrk 

van de glohalisering 

Pluriformiteit e11 waardenoverdracht 
De legitieme vcrantwoordelijkheid, 

juist over de vraag of en hoe de over de 

eeuwen heen bepalende en scheppende 
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waarden van onze cultuur en civilisatie 

kunnen worden overgedragcn aan een 

volgende generatie en gecommuni

ceerd worden. Het zal zich in onze da

gen vooral vertalen in een actieve 

bescherming van die echte vrijheid, 

waar een commercieel cultuurpatroon 

de neiging heeft dominant te worden 

en het nicl-commerciclc te marginali'>e

ren en te verdringen. Dat is nicl de at

Wi)zing van het commerciele, maar de 

markering, de zo broodnodige marke

ring, van het domein van het niet-com

mercicle en het is de vcrsterking van 

d1e in'>tituten, school, media-- die van

Lilt een andere inspiratiebron dan de 

commerciclc, 111aterialistischc ol hedo

nistische opcrcren. Het is gecn kwe'>tie 

van nicuwe domperiJ ol zcdenmeesteri). 

maar van het juisle evenwicht. 

De illtcyritcit Vil11 de somc11lwinq 
Wellicht het helangriJkste punt. Hoe 

gaan we 0111 met het nicl le ontkennen 

tenomeen dat automatismen in cultuur 

en ')Jrncnlcving bczrg zijn rnen~en uit tc 

s\uilen, lweedeling veroorzaken, de <,a

menleving als geheel Iaten de<,integre

,·en. Ook dat is geen zwartkijkerij Het 

gaat niel om eenzijdigheden De mohi

liserende werking van een modernc sa-

111enleving maakt het JLIISt mogelijk dat 

we gaan invc'-ltcrcn in de toekon1;.;t, tcr

wijl in zoveel andere samenlcvingen ai

leen de dog van vJncbag tclt 0111 tc 

ovcrlcven; het commcrcicle kan JUisl 

hi1dragcn lot het rekruteren van bron

nen om het niet-cu111mercielc mogclijk 

te maken. en zo kunnen mensclijke ge

meenschappen de krachtcn 111obihseren 

0111 vrocgcr ongcdachtc intcgratie'i van 

niet-homogene clc111enten te bewcrk

<,tc\\,gen. Maar ook hier valt niet te 

ontkennen dat hct wegvallen van ccn 

ha<,i<,consensus over cen aa11ta\ waar

den, daarnaast multicultura\i.,ering en 

vooral de zeer ongelijk makcnde mate 

van zelfredzaamheid van mensen -

economisch, sociaal of mentaal -, tot 

inhumane desintegratie en vcrval van 

cohesie kan lciden. En dan gaat het 

niet om klcHe handgeverij aan clkaar, 

om het oogcontact-communautarisme, 

maar het gaat om iets anders: het gaat 

0111 het versterken van de in'>tituten die 

integreren, contlicten overbruggen, de 

samenlcving bij elkaar houden. Het 

gaal 0111 een perspcctid voor de stads

wijk en de dorpskern, voor de kwaliteit 

van de memelijke habitat, voor de ont

plooiing binnen gezinsverband, voor 

een veilige straat en voor een uitnodi

gend stadscentrum. Het gaat om be

houd van de vitaliteit van die instcl

lingen van recrcalieve aard tot zorgver

handen veremgingen die de concur

rentie met de televisiestoel aandurven. 

I let gaat ook om de crkenning van de 

Rijnlandse ondememing, het bedrijl 

waarin de 'stake holdm' een evenwichtige 

plaah naast de 'sha,-,- J,o/dcrs' hebbcn. 

Het gaat om cen visie waarin arbeid en 

kapitaal nict tcgcnover elkaar staan en 

waarin de maatschappij uit mecr bcslaat 

dan markt, individu en overheid als 

concurrcnten. 

De sociale kwcstie dat blijh op de al

lereerste plaals de klop op de deur van 

de mecr dan een mliJard armen wereld

wijd. Cc"n kiezer'>, evcnmin als hon

derd jaar geleden het sledclijk pro

lctariaat ot de machteloze Croningse 

landarbciders zich tot de christen-dc

mocratie aangetrokken voelden, maar 

voor wie wiJ cr loch waren. J'v1aar het 

gaat ook om de nieuwe annen in de ci

gen samenleving, want armoede i'> ook 

een relatid hegrip: gezinnen van men

<,en die hun eigen inkomcn niet met 

werk kunnen verdienen: families die 

niet door de uitsluiting heen kunnen 

n 

0 

0 



0 

0 

u 
I 

I' 
Vl 

hreken, a\ in de tweede of derde gene

ratie, jongeren die, soms met een hogc 

opleiding, geen kam en zelfs geen per

spectief op participatie hebben. Maar 

het gaat ook om een nieuw soort ar

men: mensen die niet mec kunnen, 

mentaal of fysiek, zich ten diepste on

veilig voelen, die vereenzaamd zijn, ge

ahandonneerd soms in verzorgings

tehuizen of in een langdurig tcrminaal 

proccs. Erkenning van de persistentie 

van de sociale kwestie, van het bestaan 

van nude en nieuwe armcn. t\1aar dat is 

niet de ogcn sluitcn voor de verande

ringsprocessen daarbinnen. Zoals mecr 

dan ccn miljard mensen internationaal 

zelfredzaam zijn gcworden in deze ge

neratie, zo is ook binncnslands het be

grip armoede aan herijking toe en zip1 

soms hcschermingsconstructies uit 

vroegere tijden juist oorzaak van 

voortduring van de armoede en met 

ecn instrument tot ophefhng ervan. 

Om nog een kecr naar Wim Meijer tc 

verwijzen: de Duit<,e vakbeweging 

heeft in de afgelopen jaren systema

tisch gekozcn voor vcrstcrking van de 

positie van degenen die binnen z1jn, in 

hct arbeidsproces staan, participeren, 

maar dikwijls ten kostc van dcgcncn die 

buitcn dat proccs zijn geraakt ol nog 

niet binnen zijn gekomen. Het is goed 

om de Duitsc vakbcwcging te stcllen 

tcgenover krachtcn binnen de eigen 

vakbcwcging, n1aar echo's, van een ver

stard begrip van de socialc kwestic wor

den ook in Nederland gehoord, ook 

binnen het CDA. Om de OESO tc ci

teren: banen scheppen is ook sociaal. 

Daarnaast heeft de sociale kwestie ook 

ccn heel andere dimensic gekregen. 

Dan gaat het niet meer om zwakken en 

uitgcslotenen. Maar om hct zwakkc, 

hct kwetsbare, op de eerste plaats de 

Schepping Zorg voor schepping, mi-

lieu en natuur is een integrercnd onder

dec\ gcworden deze bekommernis. 

En dan is er de cmancipatic. Is daar nog 

sprakc van of is die voltooid, en kan de 

christen-democratic nog wei aangeven 

- postverzuiling- van wic zij is en voor 

wic zij is. Als de Nijmeegse godsdienst

socioloog Peters gelijk heeft en het niet 

de scculariscring zozcer is die tot de te

rugval van de christen-democratic heeft 

geleid. maar het weglopen van zovele 

mcnsen met christelijke en zelfs kerke

lijke bindingen. voor wier belangen 

staat dan eigcnlijk die christen-demo

cratiec Hoe krijgt de christen-democra

tie het weer voor elkaar dat een zecr 

groat gedeelte van de burgers, voor wie 

in het pcrsoonlijk Ieven het christen

dom betekenis hecft. zich herkcnt in 

die beweging; hoc krijgt zij hct voor el

kaar dat ccn groot gedeclte van de bur

gers die vindcn dat de dragende 

waardcn van het christendom in onze 

samenleving ccn rubliekc functie die

ncn tc houdcn. zich tot ons wenden en 

hoe krijgen wij het klaar om die nieuwe 

grocpen aan te trckken van mensen die 

niet uit de chnstelijke traditic komen, 

maar die wei zien dat de zorg omtrent 

de humane kwaliteit van onzc samcnlc

ving ot hct opkomc11 van de dragcnde 

instituties daarvan brede politieke on

dersteuning verdienen. 

Het tweede project in dit seizoen zal 

zijn de voortzctting en de verdieping 

van de discussies en de gesprekken en 

de studies over dit soort ondcrwcrpen. 

Her CDA, ook het Wetenschappelijk 

lnstituut voor het CDA (W\J, mocten 

daartoe meer nog dan voorheen het pu

blicke debat zoeken. naar de- acade-

mische en andere plaat-;en en 

brandhaarden van dat debat toegaan, 

daar aanwczig zijn. 

UlV '!.% 



Ten derde: De cartografie van 
ons electoraat 
Terug naar de waarde van hct verkie

zing'>programma Wat hadden Chirac 

en Cingrich ook weer gemeen? Dat zij 

de vertolkcrs waren van zorgcn, gevoe

lem, hebngen van hun achtcrhan, die 

gevoelen<, <,om<, vcr'>terkten en dan 

daarin de kiezers geliJk gaven. Ceen 

plciclooi om hun keuzen en hun popu

lisme te volgcn. Maar wei de vraag naar 

die intcrmediaire functic van een poli

tieke partij De tijd van vooral preken, 

vooral communiceren van hoven naar 

de kiezcr toe is voorbij Natuurlijk i'> 

communiceren niet aileen luistercn, 

maar ook confrontcrcn en voorstellen 

doen. 1\ laar voor zo'n dialoog moet je 

wetcn wie je kiezcrs zijn. We zeidcn, 

van wic is het CDA7 Dat er geen ver

ZLtiling mcer i'> of nauwelijks en dat de 

<,egmcnten van ons electoraat wisselen, 

wil niet zcggen dat er geen vaste of 

aan<;preekbare achrerhan meer is. 

Terugkeer van de christen-dcmocrarie 

zal op de eerste plaat5 gericht moeten 

zijn op kiezer<, die trouw zijn gehleven, 

op die kiczers die vorige kcer niet ZlJn 

gaan stemmen, omdat ze her niet kon

dcn vcrkriJgcn op een andere partij dan 

die van hun traditte tc stemmen en ook 

op die kiezers die <,om<, met verdriet 

wei die stap zetten, maar voor wie al 

dan nict door vertekening, die partij 

onhcrkcnhaar \VZl<.., gcworden. 

Het dcrdc project dar in dit politiekc 

seizoen momentum moet kri)gen is het 

initiatict van het WI en de partij samen 

on1 die aampreekhare grocpen in hceld 

te brcngcn Het fctt dat die achterban 

niet mecr tc tckcnen valt in termcn van 

gclool..,ovcrtuigingcn, lcdcn van he

n >cr<..,orgZl n i '-.J t 1cs, herocp<..,cJ tcgori cCn, 

lccltqdscohorten wil nog nicr zeggen 

dat cr niet een consistentc groep is. 

Ieclere reclameman kent deze dehnitic

problematiek. Het zou wei eens zo 

kunnen zijn dat de christen-democratic 

her moet hebhen van mensen die voor 

een bepaalde leefstijl kiezen meer dan 

dat ze te tekenen zijn in de klassiekc 

segmcnteringen. F.n dan gaat het, naast 

de waarde die men hecht aan christen

dom en christelijke cultuur, ook om 

zakcn als degelijkheid, verantwoorde

lijkheid willen nemen, sparen, een ei

gen hui'> willen hebbcn. Maar het gaat 

ook om mensen die terzelfder tijd 

hechtcn aan een hoge kwaliteit van on

derwijs, aan menswaardige zorg voor 

iedereen, mensen die niet willen dat in 

Nederland armoede zichtbaar wordt en 

die ook willen dater voor de vluchten

de medemcn<, internarionaal, indicn no

dig, hij ons plaats is. Maar die nict 

kunnen begrijpen dat die toegelaten 

asielzoeker dan jaarlijks naar dat land 

van herk01mt op vakantie gaat. Die niet 

kunnen hebben dat gemeenschap'>taken 

niet vervuld en aangcboden werk nier 

verricht wordt. ondanks honderddui

zenden werklozen. Burgers die zich 

zorgen maken over de verloederi ng van 

de stcdcn en de in hun ogen dikwijls 

onbegriJpelijkc selectiviteit en traag

heid bij de criminalireitsbestrijding op 

het platteland Oudcrs die het niet be

griJpen dat een overheid kennclijk niet 

in staat is om drugsdealers uit de buurt 

van de scholcn van hun kindcren te 

houden. tvlensen ook, die behoorlijk 

voor de dag willen knmen, in een om

geving die zij kennen en die hen kent, 

die hechten aan sociale contacten en 

vcrbanden zonder de priJS van sociale 

controle re willen hetalen. Europeani

sering en zelfs mondialisering zijn eer

der uitdagingcn dan bcdrcigingcn, 

maar ze moeten niet gaan ten koste van 

de venrouwde eigenhcid en identiteit. 

Onze kiezers en potenticlc kiezers 
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>chamen zich, ja zckcr, over de leidcrs 

van hun volk als die in bulderen uithar

sten op een moment dat de christen-

dcmocratische voonnan 

'gczin' in de mond neemt. 

het woord 

maanden bc'lnvloedde. er was de '>LIC

cesvollc parering van de stoot onder de 

gordel in het IRT-proces, er was zeker 

ook een be\angrijk stuk herstel van 

vertrouwcn tussen de 

Een leelstijl rnccr dan een 

scherp te dehnicrcn socia

le categorie. Dat electo

raat is rnisschien niet 

uitbundig vertegenwoor

digd in de achterstands

wijken van de grotc steden 

en nog mindcr binnen de 

grachtengordcl In de gro

te 'talkshol!•s' en in de media 

komt dezc 'silwt mi11ority' 

minder aan hod, maar on

derzoekers zeggcn, dat het 

hier zekcr om een derdc 

tot een kleinc hclft van het 

Vanuit de 
landelijke partijleiding en 

de achterban. [r werden 

oppositiebanken is voorwaardcn geschapen 

er voor de christen-
waardoor, met verwijzing 

naar de opmcrking over 

het elcctoraat, provinciale 

afdelingen van de bewe

ging aan hcrkenbaarheid, 

democratie geen 

andere keus dan 

eenheid tot stand te a an eigcnhcid kunnen 

brengen tussen 
wi nnen en dus meer 'van' 

die zich steeds mecr in 

zijn eigen omgeving thuis 

voelendc kiezer en lid 

kunncn zijn. 

inhoud, kwaliteit, 

herkenbaarheid. 

electoraat gaat, een groep die zit te 

wachten op die andere politick, op die 

vernieuwing en terzelfder tijd op die 

beschcrming van wat waardevol geble

ken is. 1\loeilijkere benoemhaarheid 

van de groep wil niets zeggcn over de 

geringerc aanspreekbaarhcid, over die 

nieuwe herkenbaarheid voorbij de tra

ditionele categoriccn Een herkcnhaar

heid die ook verplicht tot dialoog, 

communicatie en informatie. 

Is dit dan alles? 
Hoeft het CDA dan gecn alerte opposi

tic mccr te voeren, gecn aan-,prekende 

kandidaten naar voren te schuiven. 

geen profe-,sionelc campagnes voor tc 

bereidcn: Zeker wei, en hct is goed te 

constateren dat de tevredenheid waar

mee het afgelopcn politieke <,eizocn 

werd afgeslotcn ook niet geheel voor 

rekening van dat Strategisch Beraad 

kwam. Er warcn ook andere en helang

rijke factoren, zoals de toonzetting van 

Hecnna hij de Algemcnc Politieke 

Bcschouwingen die hct puhliekc dchat 

Een veelheid van factoren en inspan

ningen. De conscqucntie van wat hicr

bovcn gesteld is, is iets wat de 

competentie van het Wetenschappelijk 

lnstituut voor het C:DA ver te huitcn 

gaat. Maar hct hctckent wei dat als in

gczet werd op de inhoud, een politicke 

partij de plicht hecft die inhoud tc vcr

talen in daarvoor staande mensen als 

symbolen De CDU is eind prcn ze

ventig tcruggekon1~n nict van\vege de 
popularitcit van een man, maar van

wcge het feit dat zc kon ovcrhrcngen 

dat de thema's - een bcperkt aantal 

thcma·., - waarvoor ze '>tond. breed 

gcdragen wcrdcn en een verwoordi ng 

vonden, ecn personihcering in een tel

kens daarvoor staande kandidaat. Een 

partij van de inhoud zct ook in op een 

prescntatic waarbiJ zekcr aan de top 

van de \ijst. de verschillcndc lacetten 

van die inhoud. de sclectie van de thc

ma's telkcn-, weerspiegcld wordt in 

woordvocring en kandidaatstclling. 

Vanuit de oppositichanken i-, cr voor de 

christen-dcmocratie gecn andere kcus 



dan die eenheid tot qand te hrcngen 

tu<;<;en inhoud, kwaliteit, herkenhaar

hcid. Dati'> een inzct, dati'> cen project 

- het vierdc -. dar vn uit'>tqgt hoven 

hct kun<;tmatrg, planmatig en som<; ge

dcgenereerd nicuws <;cheppen omtrent 

die enc topkandidaat. 
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