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Tussen de verheven en gedragen beginselen enerzijds en de alle

daagse politieke hectiek ligt een niveau dat zich goed leent voor 

verdergaande ideologisering of politisering. Hier kan een partij die 

beginsel- en volkspartij is zoals het CDA een duurzame vertaling 

van de boodschap beproeven en de samenleving een beeld voor de 

toekomst op tangere termijn bieden. Dergelijke (middel-)lange ter

mijn-'schilderingen', vooral bij immateriele onderwerpen kunnen er 

voor zorgen dat er een duidelijk profiel bij de buitenwacht ont

staat. Kern van die geloofsbrief is nog steeds de C. 

D 
e vcrkiezingsncdcrlagen 

waor het c:_DA in het voor

jaar van I ')')4 

tegen op liep 

warcn historisch onge

evenaard. 

Zc zijn dan ook op allerlci 

wiJzcn geanaly<,ccrd. 1\len 

wees op conjuncturclc lac

toren zoals de ont<,porcn

dc verkiczi ngscampagnc, 

de lcidcrswi<,seling, de 

AOW-kwcqic, de hardc 

toonzetting van hct vcr-

gaat. Dit artikel Iicht dcze stclling toe 

en ondcrzoekt uitwegen. 

ldeologische 
vrijblijvendheid 
Hoezo idcologischc vrij

hlqvendheid" 

De term aileen al rickt 

naar de jarcn ze~tig en ze

vcntig. Hct past in ccn vo

cahulaire, waarin ook 

slagwoordcn als politisc

ring en conllictmodcl 

voorkomen; woordgchruik 

kiezingsprogramma l'v1cn A1r. drs AH.M. Dolle dat duidclijk {lii\S(: lijkt 

rclcvcerde structurele ontwikkelingen Zelfs of juiq hiJ 'link< heerst gene en 

als ontker<,tcning, ontzuiling en de 

elcctorale dekolonisatie van de Neder

landsc samenlcving. 

Een oorzaak hlcel wat ondcrbelicht: De 

bctrckkclijke vrijhlijvendheid die het 

CDA <,oms bcvangt wannccr hct om 

hcleid op de lmiddcl-)lange termijn 

verdringing van dcze epi'>odc. ldeo

logie is in onze po<,tmoderne wcrcld in 

vee! kt·ingen doodvcrklaard. 

Hct rcccl existcrcnd sociali'>me i'> spcc

taculair gc'lmplodeerd en onder het 

puin van de lkrliJnse Muur hegraven 

Vrijc markt en lihcralismc lijken de hi'>-



tori<;che zegcpraal behaald te hebben. 

De idee van de maakhaarheid van de 

'>amcnlcving is vervluchtigd of altham 

<;tcrk gcrclativecrd. 

Bovendien hecft het C:DA en zijn crtla

ters vanuit zijn eigen gcschiedenis nict 

vecl op met de term 'ideologic' en de 

daar nog al ccns mee geassocicerde 

na·,·cl-optimi'>tischc mensbeeldcn of 

qaat-verheerlijkende conccpten. Het is 

juist de grote verdien<,te geweest van 

deze erllatcrs van de christen-democra

tic om via leer<,tukken als de soevereini

tcit in eigcn kring en hct subsidiari

tcitshegin<.;c!, grote grocpcn in hct 

Nedcrlandse volk tc wapcnen tegen de 

agrc<,<,ief-imponerende grote utopiei'n 

van deze en de vorige eeuw. 

Waarom zou nu juist hct C:DA wat 

mecr nwcten idcologi,eren of politisc· 

rcn terwijl tcrzeltder tijd andere groe· 

pen, vaak wat tersluib, hezig lijkcn hun 

ideologi'>chc plunjc te verwissclen voor 

een ku-;tuum van grijzcr teint. Hiervoor 

i'> een hlik nodig op hct hi<,torisch ci· 

genaardige karakter van de Neder

land<,c christen-democratic. 

Geschiedenis van de 
Nederlandse christen
democratie 
Het C:DA vormt in meerdere opzichten 

de delta waarin de anti-revolutionairc/ 

chri<,tclijk-hi<;tori'>che en de katholiek

staatkundige stromingen samcnvloeiden. 

Deze oude grocperi ngcn maakten up 

hun hcurt decluit van een veel hredere 

rcactic in de vorige ccuw regen 'de 

gecq van die eeuw' l)ic heweging was 

actid op vclc gebieden als de theolo

gie, de kcrk, de geschiedbeoefening en 

literatuur, de pedagogiek en ook op hct 

tcrrein van de politick. 

Dit verzet kwam eerst op in orthodox· 

prote<,tante kring en later en andcrs hij 

de room<,-katholieke hevolking. Men 

benadrukte de betekeni-; van een bijbcl

getrouw christendom voor allerlci tcr

reinen van overheid en samenlcving. 

Men ontplooide tegen het vaandel van 

de volbsoeverciniteit zoals dat met na· 

me in de Franse Revolutie was geheven 

de hanier van de Cod">oevcrciniteit; te· 

gcn de individuali,ering en het atomis· 

me, de organischc opvatting waarin de 

nadruk were! gclcgd op de bctekenis 

van het gegroeide en de maatschappe· 

lijke vcrhanden. Tegcn het ongchrei

deldc vooruitgangsgeloof en de verlich· 

ting,idealen de noties van zonde(val) 

en hocte. 

De room<,-katholiekcn waren op grond 

van de vadcrland'>e gcschicdcnis gccn 

natuurlijke bondgcnoten van dcze cal· 

vinisti-;che hewegingen. Toch ontstond 

zeker sinds de jaren zeventig van de 

vorigc ccuw op politick terrein toena

dcring De pausclijkc encycliek Cluanta 

Cur,l met de Syllabus Erron1111 over de 

dwalingcn van het lihcralisme (1864), 

het libcrale amendemcnt Dunbar voor 

ophdfing van hct Nederlandse gezant· 

schap bij het Vaticaan en de oplaaiende 

schoolstrijd en de brief van de Ncder· 

landsc bisschoppcn (1868) daarover 

markeren dit pad. 

De leidende kringen in de toenmalige 

samenleving waren 'te liheraal', 'tc mo· 

dcrnl en 'tc vrijzinnig' in de ogen van 

dezc steed, zelfbewustcr optredendc 

groepen. De hestuurlijke en departe· 

mentalc, de academische, rechterlijke, 

culturele, militaire en diplomatickc eli

te<,, ja zclls de protestanlsc kcrkelijke 

leidende kringen (zie de stnjd om hct 

Kcrkherstcl, de Atschciding en de 

Doleantic) waren in hun ogen tevecl 

door de gccst van de ceuw verlcid. 

Dit aile' culmincerdc in de hdtige 

schoolstrijd. De school was immcrs 

naast hct gezin en de kcrk het belang· 

rijkste <;ocialisalic-instituut van kcnni'>, 
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no rme n en waarde n . Maar er zijn vee l 

andere te rre inen e n instituties waa r de

ze prin c ipi ë le st rijd - st rijd dus tussen 

he t christe lijk e n het vrijz inni g begin 

se l zoa ls tijdgenoten het vaa k ve r

woordde n - moest worde n gevoe rd . 

Zo ontsto nd ee n indrukwekke nd flot-

t ie lje va n inste llin ge n , 

aantastbaar leke n. H oe deze ve rbanden , 

die ook zovee l buite nlanders fasc ineer

de n, de eerste naoorlogse 'Doorbraak

poging' g lansrij k wee rsto nden. Hoe de 

afbrokke ling uiteindelijk met twee ve r

sne ll ingen toch plaatsvo nd : e ind jaren 

zestig e n in de jare n nege ntig. 

c lubs, groepe n e n o rga ni

sat ies die gedure nde he t 

grootste deel va n de ne

ge nti e nde eeuw e n voora l 

de eerste helft va n deze 

eeuw program ma's uitvoe

ren om dit doe l te bere i

ken e n te co nso li deren. De 

Er is sprake van een 

crisis in het hart van 

Voora l de maatschappelij

ke emancipat ie va n katho

li eke en orthod ox -protes

tante n zou de bijl aan de 

stam hebbe n gelegd. De 

noodzaak van een zuil was 

hi ermee ve rdwe ne n . Er is 

echter nog een belangrijke 

de zuil: de 

godsdienstige 

levensbeschouwing. 

'co nfess io ne le' politieke 

part ijen hoorde n th ui s in dit veel grote

re ve rba nd . Z ij ware n zee r belangrijk 

b in nen deze bewegi ng , maar zeker n iet 

de diri ge nt hiervan. Zij voerden ee n 

dee l va n het 'progra mma' va n de bewe

gi ng uit met name voorzover d it z ich 

ric h tte op de overhe id . De bezie le nde 

leid in g van dit verba nd , later het ce

ment va n de beide grote christelijke 

zu il e n, was d e levensbeschouw in g. 

Binnen het rooms-katholieke smaldeel 

we rd dit zo nder meer be hee rd door de 

Heilige Moederke rk . Binnen de o rtho

dox- protesta ntse zuill ag he t gecom p li 

ceerder. Maa r ook hi er kan veil ig 

worden aa nge nome n dat het over ke r

kelijke scheidslij ne n heen ging o m een 

levensbeschouwing die een aantal 'or

thodoxe' ke rn leerstukken bevatte. 

Zoals he t ge loof in een persoon lijke 

God die zic h in de Sch rift openbaa rde 

aa n ee n door hem geschapen mensheid 

d ie o ndanks de zon deva l door het 

Verbond e n de Verloss in g in C hri stus 

met H e m verbonden blijft. 

De neergang van de zuil 
H et verhaal is vaak verteld. Hoe de zui

len in de eerste he lft va n deze eeuw o n-

facto r die we li swaar ni et 

genegeerd maa r toch sterk onderbe

li c ht is geb leve n Dat is si mpe lweg de 

crisis in he t hart va n de z uil: de gods

dienst ige levensbescho uwi ng. Deze 

krachtce ntral e verli c h tte voorhee n a ll e 

ka mers va n de zuil , z ij het niet steeds in 

dezelfde mate. H et is een overigens ge

li efd ve rdedi g in gsmechanisme om het 

zo voor te ste ll en dat mensen heden 

ten dage ni et minder, maar anders ge lo

ven. Ik laat d ie sema ntiek maar voo r 

wa t het is. Feit is dat steeds meer ker

ken leegstaa n en ges loopt of verbouwd 

worden. Feit is dat met name in de 

post-co nc iliaire rooms-katholi eke kerk 

in Nederla nd een zeer felle str ijd ui t

barstte tussen g rofweg gezegd ve rti ca

li sten en horizo nta li sten. Tevens nam 

de kerke lijke meelevendbeid drama

tisch af. Zeker is het dat vee l Neder

landers we li swaar menen dat 'er iets is' 

dat we n iet ke nnen . Maar d it c redo, 'Ik 

geloof ergens wel iets', is heel anders en 

ni et verge lijkbaa r met het ge loof van 

eerdere generaties. 

H et wordt z ic htbaarder dat de christe

lijke levensbeschouw in g door steeds 

minder mensen wordt geke nd e n dat 

daarmee sa menh ange nd de christe lijke 
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inspiratie voor steed s minder mense n 

leeft. Ook nestgeur blijft per defin iti e 

maar éé n genera t ie hange n . 

Het CDA 
Het CDA is dee ls te begrijpen a ls ee n 

poging de e lectorale gevo lgen va n deze 

ontw ikke linge n af te dempen; zo moge

lijk stop te zetten en liefst weer om te 

bu igen. Me n bli es reveille voo r de ge ha 

vende geledinge n op een ni euw terrein 

dat met de nodi ge moe ite door aanne

mer Stee nka mp e n anderen bouw rij p 

was gemaakt. 

Uit de slagschaduw va n d e zu il di e 

steeds meer va ll en d gesteente oplever

de; weg uit d e hitte va n het kerke lijke 

theologische disco11rs dat zo heft ig 

woedde in vee l g roepe n en gemee n

schappe n. Dat ni euwe fundament werd 

gezocht in de polit ieke overtui ging zo

als deze als antwoord op de oproep uit 

de Bijbel gesta lte had aangenomen. 

Aldus gereorgani seerd e n me t ni euw 

elan voortgestuwd b leek deze jonge erf

genaam van een deels oude traditie zo 

ongeveer éé n op de dri e Nederl anders 

aan z ic h te ku nnen binde n b ij een reeks 

verkiez ingen Tot de ineenstort ing va n 

1994. In d it po li tiek trieste voorjaar 

bleek het 'fam il ieka pitaa l' (Bo lkestein ) 

ingeteerd. De ij zere n voorraad va n trou

we CDA-k iezers ('Stallllllwä!Jier') bestond 

grotendee ls uit de klassieke kiezer va n 

de oude drie part ijen; de (nu al wat ou

dere ) rege lm atige kerkganger die opge

groeid of vertrouwd is met de zu ile n

maatschappij die Nederland eens zo op

vallend kenmerkte. H et perspect ief van 

het CDA lijkt daarom op de lange ter

mijn op het eerste gezic ht we ini g hoop

vol. Immers d ie maatschappel ijke o nt 

zuiling gaat nog steeds doo r. Chris

telijke werkgevers- boeren -en midde n

standsorganisaties verdwijnen zoals 

eerder al de katho li eke vakbeweging. In 
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de gezo ndhe idszorg, de cultuu r e n he t 

welz ijn ve rsch ieten vee l instellingen va n 

kleur of is het leve nsbeschouwelijk uit

ha ngbord nog slech ts een bl oot- hi sto

risch etiket . Het trotse bo lwerk van de 

bijzonde re school lijkt stevig overeind 

te staan maar scholen worde n steeds 

meer op gro nd va n afstand (buurt

school ), faci liteiten en a ndere nie t-le

vensbescho uwe lij ke motieven gekozen. 

In medi aland is door fusie, schaalver

gro ting en ve ral ge me nisering het ooit 

zo ke nm erke nde segme nt van de c hri s

te lijke pers - zeker b ij de katholieken -

ste rk gereduceerd . KRO e n NCRV ho

ren in Hilversu m de hongerige leeuwen 

va n de comm ercie weer luide r brull e n . 

Steed s meer o rganiseren me nse n z ic h 

op gro nd van be lang of de aard van ee n 

act ivite it; steeds minder op>gro nd va n 

leve nsbeschouwing. D e 'kle ine verzu i

ling' in de stre ng reformato ri sche sfee r 

is overigens op deze ontwikkeling een 

uitzondering e n ee n react ie. 

Wat is in het postmode rne in vee l op

z ic hten andere Nederl and de ge loofs

bri ef va n het C D A? Is er nog plaats in 

een sa me nl eving die steeds sterker be

st ierd raakt door p rocessen waarop we 

gee n g reep l1jken te hebbe n zoa ls de 

a no ni e me g lobale economische mach

ten e n krac h ten , e n de sc hrikgodinnen 

van markt, media , menselijke autonom ie 

en indi viduali se ring. In een same nleving 

die de fa cto steed s sterker uitgaat van de 

vo lkssoevere initeit. In een maatschappij 

waar de politieke marges niet a ll een fei

telijk sterk gehypothekee rd zij n door 

macro-economische en bu iten lands-po

litieke factoren maar ook formeel verder 

verschrompelen door Europese besluit

vorming e n juridificatie of verrech te rlij

king van de po litiek. 

Een hernieuwde geloofsbrief 
De vraag of christe n-democratische 
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in,piratic voor steed<, mindcr mcmcn 

kelt. Ook ne'>lgeur hlijlt per detinitie 

maar CCn gcncratie hangcn. 

Het CDA 
Hct CDA i<, dcel<, tc hegrijpcn als ccn 

poging de clectoralc gcvolgcn van dezc 

ontwikkclingen al tc dcmpcn, zo mogc

litk <;lop te zctten en licl5t weer om te 

huigen. Men hlic<. ,-wcillc voor de geha

vcndc gclcdingcn op een nicuw tcrrein 

dat met de nodige moeite door aannc

mcr Stccnkamp en andcrcn houwrijp 

wa" gcn1aakt. 

Llit de <.lag-;chaduw van de zuil die 

<;teeds mccr vallcnd gestcentc oplcvcr

dc, wcg uit de hittc van hct kerkclijke 

thcologi5che disco11r1 dat zo hdtig 

wocdde in vecl grocpen en gcmccn

'charrcn. Dat nicuwc fundament were! 

gczocht in de roliticke overtuiging zo

al'> dczc al<, antwoord op de oprocr uit 

de llijhcl gestalte had aangenomcn. 

Aldu, gcrcorgani<;eerd en met nicuw 

clan voortgc<;tuwd hlcck dezc jongc crt

genaam van ccn deel-. oudc traditic zo 

ongcvecr <.'en op de dric Nederlandcr<; 

aan zich tc kunncn hindcn hij cen reeh 

vcrkiczingcn. Tot de incen5torting van 

IYY-i. In dit politick tric'>tc voorjaar 

hlcck hct 'tamilickapitaal' (ilolke5tein) 

ingctccrd. De ijzercn voorraad van trou

wc Cl )A-kiczer<; ( 'SimHIIIIPiiJ,Irr'l be,tond 

grotendecl-. uit de kla,,ieke kiezcr van 

de oudc dric partijen, de (nu al wat ou

dcrc J rcgcln1atigc kcrkgangcr die opgc

groeid of vcrtrouwd i'> met de ZLiilcn

maat5chaprq die Nederland ccn-. zo op

vallcnd kcnmcrktc Het rer-.pccticl van 

hct C:l )A lijkt daarom op de lange tcr

mipl op hct eer'>lC gczicht weinig hoop

vol. lmmer'> die maahchappclijke ont

zuiling gaat nog <;teed' door. C:hris

teliJke wcrkgcvcr'>- hocrcn- en middcn

-,tond-,organi-;atic-; vcrdwijncn zoal~ 

ccrdcr al de btholickc vakbcweging In 

de gczondheid'>zorg, de cultuur en het 

wclzijn ver-.chieten vcel in5tcllingen van 

klcur of is het levensbcschouwclijk uit

hangbord nog ,\echts een hloot-hi-.to

ri5ch etiket. Het trot<;c bolwerk van de 

bijzondcrc 5chool lijkt stcvig overeind 

tc <;taan maar <;cholcn worden steed<; 

mccr op grond van af-.tand (buurt

'>chool), faciliteiten en andere niet-le

ven5he5chouwelijkc moticven gekozen. 

In medialand i-. door lusic, schaalver

groting en vcralgen1eni~cring hct ooit 

zo kcnmcrkcnde segment van de chris

tclijke per<. - zckcr hi) de katholickcn -

<;tcrk gcrcducccrd KRO en NCRV ho

ren in Hilvcr<;um de hongcrigc Ieeuwen 

van de commcrcic weer luider brullcn. 

Steed, meer organi5CITn men<;en zich 

op grond van be lang of de aard van ccn 

activiteit; <;teed, rninder op grond van 

levensheschouwing De 'kleine vcrzui

ling' in de <,treng reformatori5che -.feer 

i'> overigem op dczc ontwikkeling ecn 

uitzondcring en een reactic. 

Wat is in hct pmtmoderne in vccl op

zichtcn andere Nederland de gcloofs

hrid van het CDA7 Is er nog plaats in 

ccn <;amcnleving die <;teed<; stcrker be

sticrd raakt door proccsscn waarop we 

gccn grccp lqken te hebbcn zoal5 de 

anonierne globale econorni<,chc mach

ten en krachten, en de 5chrikgodinnen 

van markt, media, men5elijke autonomic 

en indivicluali5cring. In cen <;amenlcving 

die 3r facto <;teeds stcrkcr uitgaat van dt: 

volk55ocvereinitcit. In ccn maatschappij 

waar de politieke marge<; nict aileen fei

tclijk 5\crk gehypothekccrd zi)ll door 

macro-cconomi5chc en buitcnlancl5-po

litickc factoren maar ook formcel verdcr 

vcrschrompclcn door Luropesc bc<.luit

vorming en JUridilicatie of vcrrcchterlij

king van de politick 

Een hernieuwde geloofsbrief 
De vraag of chnstcn-dcmocrali<,chc 
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partijen nog fl()(lig zijn op de drempcl 

van het dcrde millennium is op dczc 

plaats uitcraard een rctorische. WiJ vcr

trckken vanuit de opvatting dat chris

tendom bctckeni'> bczit voor politick 

handel en en voor de tundamentele no

tics met bctrckking tot plaats en funda

ment van overheid. samenleving en 

burger. Het is de dicpstc grond voor 

het nastreven van een christeliJk-poli

tieke tormatic. 

Hct is echtcr duidelijk dat 'naar buiten 

toe' in het moderne Nederland dit ge

zichtspunt niet zoveel indruk maakt. 

Dat bescft men binnen het CDA ook 

drommels gocd. lvkn zou cen nieuwe 

geloolsbriet kunncn gaan zoeken. Zo 

kan men zijn troeven vooral zettcn op 

aansprekcndc populaire politici or op 

de verdcdiging van een aantal dcelbc

langcn ot hct prohlcren op wat in her 

politick slacwlo vaak 'de normen en 

waarden' worden genoemd. Deze drie 

aspecten moctcn uiteraard niet worden 

veronachtzaamd maar kunncn moeilijk 

de finale nocmer Z!Jn waarop de 'bui

tenwacht' moet worden gewonnen. 

Aansprekcnde person en vormen in hct 

huidigc gepersonaliseerde en gemcdia

tisecrde politieke bedrijf een duideliJk 

pre De keerzijdc is ook bekend. Ditty

pe politici 'gijzelt' in zekcre zin de par

ttJ. Hun vertrek kan de verweesde partij 

in de miscrc storten. Daar-

Het blijft de vraag 

of het CDA op het 

naast en daarenboven hc

hoort ccn beginselpartij in 

laatstc instantie nict op pu

hliekc imago's van ambtsdra

gcrs te bouwen. De proh

lcring op dcelbelangcn. 111 

biJzonderc vorm tot uitdruk

king komend in de zoge

naamdc ·,alch-1111' partijen. is 

terrein van 'normen 

en waarden' lang 

een eigen profiel 

kan vertonen. 
ook aileen op kortc tcrmijn 

dicnstig Het zich nadrukkelijk stellcn 

voor de belangen van bepaaldc groepcn 

tast de pretentie aan om ecn integralc 

ahvcging van hclangcn na tc qrl'vcn 

Het bemoeilijkt bovendien de toegang 

tot mensen die colllrt~irc decllwlangen 

bezitten. 

Normcn en waardcn dan' Dit 'do"in' 

zoal-. politici het al zijn gaan noemen 

stijgt in aile politicke partijen in de hit

parade van kncllende kwcqics. De 

christen-democratic is vanouds stcrk 

ovcrtuigd van de zeltstandige bctekcnis 

van normcn en waarden die in onze 

kring nooit zijn gezien als dcrivatcn 

van ecn 'matcrii'le onderbouw' Andere 

partijen komen tcgcnwoordig ook 

steed., mcer tot de overtuiging dat nor

men en waardcn van bclang zqn voor 

een gezonde samenlcving met ecn JT

delijke mate van solidaritcit en vcdig

heid, gcdragcn door vcrantwoordclijkc 

burger'-; en organi~aties. Hct woordgc

bruik 'normen en waarden' is wat onhc

doeld komisch nu het hter om neutralc 

bcgrippen gaat. Er zijn biJvoorheeld 

ook tascistische normen en waarden. 

Men bedoclt uitcraard de min of mccr 

algcnH:-cn aanvt~ardc notic" van ccn lat

'>Oenlijk burgcrschap Het bliJh de 

vraag of het C:DA op dezc veiligc 

grond lang een cigcn prohcl kan vcrto

ncn. Bli)ft men risicoloos hinnen het al

gemene lcvende gevocl dar. zeker ook 

biJ de nu langzamerhand de middelbarc 

lccftijd hcreikende omvangriJke en 

machtige groep van mcn-,en die tot de 

gchoortegolf gcrekcnd mogcn worden. 

dat ccn aantal zakcn uit de hand lopcn. 

dan liggcn hicr nwgelijkhcden 1\laar 

hier zijn natuurlijk ook de andere par

tijen aanwezig die vrqwel allen aan dit 

wijdverhreidc onbehagcn appellcrcn 

Hct C:DA zal concrcter moetcn zijn en 

moeten sprekcn naar oudc traditie ovn 

de hetckenis van chnstelijkc waMden 

en normen voor overheidshandclcn 



Dat is die C waarover de lcden in de 

zaai(Jcs titckns al die vergaderingen 

steeds weer, soms ritueel en gratuit 

maar toch, heginnen. J)at i' nog <,teed<, 

de kern van de geloot<,hrid in cleze titcl 

Tcrzitcle zit hier tocgegeven dat dit ac

cent niet hijzonder wervcnd luncrio

neert huiten de eigcn kring, maar 

daarover mccr in de ,Jotparagraal Het 

risico i' nier denkheclclig clat zulb zou 

hetekenen dat het C:DA 'dwarsig' en 

meer antithcti<,ch wordt crvaren. Een 

gezel,chap met een <,lerk cultuurkritl

sche in,bg. 

let<, mecr 'vreemclelingschap in de we

reid' zoal' cen vroeger veel gchruikte 

zegswitze hct uitclrukt. 

Wat dwarsig 
[nerzitd' omclat de l11111Pcil waarin hct 

C:DA zich hevindt, zowcl politick als 

maatschappelitk, ccn andere is dan die 

welke vroegerc gcncratie<, politici ont

moetten. Drasti,ch andcrs zelk De 

elcctoralc en politicke machtspositie 

van chri<,telijk-politicke tormatie<, i'i 

..,tcrk atgcnon1cn. 

Daarmee samcnhangend zal de partij 

hct oude, met de huidige ontwikkelin

gen vaak moeilijk vcrenighare politickc 

edgoed, ol wat onder de korcnmaat 

moeten plaat<,cn olwel dit tlli<,t mocten 

u1tdragcn \VJt tot vcrvrcen1ding hij 'an

dersdenkenden' bn lciden. Fortuyn, ai

Jc,hehalvc ecn C::DA-bn, ziet hier zell'i 

1mposante mogelitkhcden voor de toc

komst. Hit spreekt in Llsevicr over 'de 

schatkamer van her C:DA' die in een 

<,teeds wildcre en ontreddcrder wereld 

moet worden geopend. I kzc analy<,e 

even daar gebten moct de partii inder

daad allcrlei stekelige 'politick' niet ge

heel 'correctc' <,tellingnames nier tevcel 

ontwijken Fr <,om<, zelts 'invliegen' om 

cen courante wielcrterm tc gehruiken 

lnkelc voorl'-_-clden. In de huidigc ont-

wikkeling worden overhcid en over

hcid'iamht sterk gc'in<,trumentalisecrd 

he,chouwd. De lcgitimarie wordt t!e[ac
to in de volb,ocvcreiniteit gezocht ook 

al zegt onze grondwet dat als ccn van 

de zecr weinige (herinnering aan de 

sterke positie van de christelijke parti)

en) niet met zovcel woorden. De analo

gic met het hedrijtsleven is zecr 

gczocht De overheid die dienstcn pro

duceert voor de koning/hurger en daar

op wordt 'algcrckend' hiJ onder andere 

de <,tcmhus. De amht'idragcr is dan ecn 

soort puhlieke manager len kist met 

in<,trumenten vJn volksinit1atid tot re

ferendum en van gckozen kahinctslor

mateur<, tot burgemeester wordt hier 

aangeslccpt 

Het C:DA moet hicr principieel tegcn

ovcr blijven <,~ellen dat de laat'itC lcgiti

matie van de ovcrheid niet in mensen 

ligl; dar haar taak de puhlicke gcrech

tigheid is en dat zij daarbij dus gebon

den is aan recht, waarbij voor volks

vertegenwoordigingen overigcns wei 

ccn hootdrol is weggelegd. Mecr in het 

algemeen zal hct C:DA de verdedigcr 

moeten zijn, desnoods tcgen de stroom 

in van plaab en lunctie van de overheid 

die in een rechtsstaat in veel opzichten 

staat tu"cn heschaving en harbarij. Een 

onverzoenlijke houding tegen allcs wat 

het gczag vJn dczc overhcid aJnta-;t 

zoals corruptie en amhtclijk mi'ihn11k 

van hevocgdheden, hoort hierhj) 

Het C:[)A zal in de traditie van de <,oe

vereiniteit in eigen kring, het suhsidia

riteit,begimel en de gcspreide verant

woordelijkheid een som<, wat weerbar

'itiger houding moeten innemen hi) de 

he,clwrming van (vooral levensbe

schouweiiJk gc'l'nspireerdei vcr'ichei

denheid Waakzaamheid tcgen het 

hellt + 1-mechanismc, dat via regelge

ving deze plurilormiteit wil rcduceren 

m 

r 

r 

)> 

z 

m 

z 

r 



I I 

,...., 

'-'-' 
_J 

w 

"" 
z 

z 
<( 

'""'· 

Dezc tijd lijkt plurilormer dan ooit. 

Algczien van con<,umptiepatroncn i<; 

die maat'>chappclijkc veelklcurigheid 

nogal cens schijn. Er is een '>lcrk con

forrncrende drang die soms kan uitlo

pen in democratisch ah<,oluti'>me 11et 

CDA kan tegen de tijdgecq komen te 

staan al'> zij de menselijkc autonomic 

alwijst hij zaken van Ieven en dood, 

medi5che technologie, de lundering 

van het strafrecht, het lamilierecht en-

zovoort. 

Het CDA zou zich scherper kunnen 

uitspreken over de hetckeni'> die in het 

openhare Ieven aan christelijkc waar

den en normen moct worden gegeven. 

Dat de staat ncutraal zou zijn is cen 

;prookje dat niet '>lecht<, via l'osthus 51, 

maar via vrijwel allcs wat hi1 doct. 

wordt ontmaskcrd. Hij tracht bij 

voortduring waarden te vcrwerkelijkcn. 

Het zou ook moeilijk anders kunnen. 

Het verhaal dat mcnsen in meerderheid 

nu cenmaal ander-, willcn en dat we on'> 

daarhiJ dienen neer tc lcggen. i'> ccn 

zwak vcrhaal. De stcllingname dat het 

nu eenmaal nict zo helder i-, wat die ei

gcn chri<,tclijke waarden zouden zqn is 

zekcr ook voor de 'buitenwacht' dode

lijk. Natuurlijk wijst de chri<;ten-dcmo

cratic vanouds vol ovcrtuiging de 

theocratical en bcnadrukt zij de 5chei

ding van kerk en 5taat cvenal'> de cigen 

linaliteit van de ovcrheid. 1\laar- ccn 

zellbcpcrking tot hct domelll van hct 

algcmeen latsoen hiedt wei ccn buiten

gcwoon karigc rechtvaardiging voor 

cen cigcn parti)-politiekc prohlcring in 

het huidige krachtenvcld. 

Het C:DA i-, als oppositiepartiJ mindcr 

gevangen in de veclal zccr dwingendc 

hureaucrati<;che en hudgettairc I dee I-) 

logica van Den Haag. Er 011tstaat mec,

ruimte om de normativiteit van hcpaal

dc grootheden te hcnadrukkcn llij-

voorbecld zou men de in5trumenta

liscring van hct schaalbcgnp - zo ken

merkend voor amhtcliJk denkcn - ecns 

kunnen gaan hc<,trijden. Dezc voortdu

rendc drang tot '-.chaalvcrgroting 1~ 

overal zichthaar; in de dcbatten over 

be;tuurlijke reorgani5atic, hcr5lructurc

ring van het ondcrwii'>, wclzijn, volk'>-

gezond hci dsvoorzi en i ngc n 

heel d. 

biJVOor-

In een aantal gcvallcn li)kt cr een dui

delijk verhand met de kwet<;baar-hcid 

van mensen, hun gevocl voor veiligheid 

en hang naar hcrbergzaamhcid. Dcze 

wat tcgendraad<;c houding tegcn het 

dictaat van profc<;Sionaliscring en 

'ichaalvcrgroting zou ovcrigcn'i ook 

elcctoraal bepaald nict ongtlll<;tig tc 

hoevcn uitpakkcn. 

Hiermcc verwant is de durl om de ook 

zccr imponerende logica van de vrije 

markt ten hchocve van kwet<;bare mcn

'>en en grocpen tc amenderen. Her is 

waar dat dezc pogingen hct C:DA ver

der in antagonisti5chc positic kan bren

gcn met de 'tijdgec5l' Dit i'> mogeli1k in 

de 5lriJd tegen de 24-uur<;economie de 

'>teun aan hijstand,moedcr5. het bchoud 

van kindcrhijslag, de handhaving van 

pluriformitcit in de media en het tegen

gtlan van cxcc~~icvc conlnlcrciali-;cring 

van de 5amenlcving. 

Ten<,lottc i'> er nog cen andere hijzon

dcre om<,tandighcid In de vorige ecuw 

bot~te de 'chri5lclijkc politick' vaak op 

wccr<;tand hi) grote dclen van de lci

dendc elites op 5taatkundig en maat

'>chappcliJk gehied In onze tijd en 

zeker in de tockomst moct niet worden 

uitge<,lotcn dat dcrgeli,kc <;tcllingnamc<, 

ook brcdc ma<;<,a·, kunncn irritcrcn. Er 

kunncn dan hcuse stonncn op5lckcn, 

wcllicht aangewakkcrd of gcorganl

seerd door de 'hogepricster5' uit vooral 

de vi<;uclc media tegcn zovcel oh5cu-
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Deze tijd lijkt pluriformer dan ooit . 

Afgezien van consumptiepatrone n is 

die maatschappe lijke vee lkl e uri g he id 

noga l eens schijn . Er is ee n ste rk con

form ere nde drang d ie so ms ka n uitl o

pen in democratisch abso lu tisme. H et 

CDA kan tegen de tijdgeest komen te 

staa n als zij de mense lijke auto no mi e 

afwijst b ij zaken va n leven e n dood , 

medische techn o logie , de fu nderi ng 

va n het strafrech t, het familie rech t en 

zovoort. 

H e t CDA zou zic h scherper kunn e n 

uitspreke n over de beteke nis di e in het 

o penbare leven aan chri stelijke waar

de n en normen moet wo rden gegeven. 

Dat de staat neutraal zou zij n is een 

sprookje dat niet slechts via Postbus 5 1, 

maar via vrij we l all es wa t hij doet, 

wordt ontmaskerd. Hij tracht bij 

voortduring waarden te ve rwerkelijken 

H et zou ook moe ilijk a nders kunnen. 

H et verhaa l dat me nse n in meerderheid 

nu ee nm aa l anders will e n e n dat we ons 

daarbij d ienen neer te leggen , is een 

zwak ve rh aa l. De ste llingna me dat het 

nu eenmaal ni et zo helder is wat die e i

gen christe lijke waarden zouden zijn is 

zeker ook voor de 'bu itenwacht' dode

lij k. Natuurlijk wijst de chri ste n-demo

crat ie va nouds vo l overtuiging de 

th eocratie af e n benadrukt zij de sche i

ding va n kerk e n staat eve nals de eigen 

finaliteit van de ove rhe id . Maar ee n 

zelfbeperking tot het domein va n he t 

algemeen fatsoen biedt wel een buiten

gewoon kar ige rechtvaard ig ing voor 

een e igen partij-politieke profi lering in 

het huidige krachtenveld. 

Het CDA is als oppositi epartij minder 

gevangen in de vee lal zeer dw in gende 

bureaucratische e n budgetta ire (deel -) 

logica van Den Haag. Er ontstaat meer 

ruimte om de normativite it van bepaa l

de grootheden te benadrukken. Bij-

voorbee ld zou me n de instrumenta

li sering va n het schaa lbegrip - zo ke n

merkend voo r ambte lij k denken - eens 

kunn e n gaa n bestrijden. Deze voortd u

rende drang tot schaalvergroting is 

ove ra l zichtbaar; in de debatten over 

bestuurlijke reorganisatie , herstructure

ring va n het o nderw ijs , welz ij n, vo lks

gezo ndh e idsvoo rzien ingen bijvoor

beeld. 

In ee n aanta l geva ll e n lijkt e r een dui

delijk ve rba nd met de kwetsbaa rh eid 

va n mense n, hun gevoel voor ve ili ghe id 

en han g naa r herbergzaa mh e id . Deze 

wat tegend raadse ho udin g tege n het 

d ictaat va n profess io nali se rin g en 

schaalvergrot in g zou overigens ook 

e lectoraa l be paald niet o ngunst ig te 

hoeven uitpakken. 

Hiermee verwa n t is de durf om de ook 

zeer im ponerende logica van de vrije 

markt ten behoeve va n kwetsbare men 

se n en g roepe n te amende re n. Het is 

waa r dat deze pogingen het CDA ver

der in antagonist ische positie ka n bren 

gen met de 'tijdgeest'. D it is moge lijk in 

de strijd tegen de 24-uurseconomie de 

steun aan bijstandsmoeders, het behoud 

van kinderbijslag, de handhav in g van 

p luriform iteit in de media en he t tegen

gaan va n excess ieve commercia li se rin g 

van de sa men lev in g. 

Tens lotte is er nog een andere b ijzon

dere omstandigheid. In de vo ri ge eeuw 

botste de 'chri ste lijke poli tiek' vaak op 

weerstand bij grote delen va n de le i

dende e lites op staatkundig en maat

schappe lijk gebied. In onze tijd en 

zeker in de toekomst moet niet worden 

uitgesloten dat dergel ijke stellingnames 

ook brede massa's kunnen irriteren. Er 

kunnen dan heuse stormen opsteken , 

we ll icht aangewakkerd of georgan i

see rd door de 'hogepri esters' ui t voora l 

de visuel e media tegen zovee l obscu-
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ranti sme en negatie van wat 'de mense n 

in dit land wi ll en'. 

Noodzaak politieke boodschap 
voor de langere termijn 
Terugkerend naar wat eerder is geste ld 

moeten we de vraag onder ogen zien 

wat nu die ge loofsbrief is va n deze ou

de stroming in het nieuwe Nederland 

juist bij de steeds groter worde nde bui

tenwacht? Dat is niet of althans niet in 

hoofdzaak het bestuu r

CDA zal dit debat zeker moeten b lij 

ven voeren maar vee l werfkracht mag 

er niet va n verwacht worden. Althans 

n iet nu . 

Maar ook het alledaagse zeer concrete 

politieke handwerk leent z ich daar niet 

echt goed voor. Burgers nemen zoa ls al

lerle i onderzoek steeds weer aantoont 

slecht fragmentarisch kennis van wat er 

zoal gebeurt in raads- en statenzalen , 

aa n het Binnenhof of in Straatsburg. 

Wie weet weg in de dui

derspotentiee l of een com

binatie va n specifieke 

dee lbe langen. Het be na

drukken va n waa rden en 

Een beginselpartij 
zenden ste llin gnames va n 

al di e partijen bij al di e 

wette n, bes luiten en 

nota's? Inc idente n bepale n 

in belang rijke mate de dan 

ook zeer,gri lli ge e n g rote 

Jloatillg vole. Slotdebatten 

voor de telev isie zijn in 

behoort in laatste 

normen als algemene cate

gorie is dat eve nmin . In de 

huidige omstandigheden 

kan slech ts de politieke 

verta li ng va n deze begin-

instantie niet op 

publieke imago's 

van ambtsdragers te 

bouwen. verkiezingscampagnes 

se len , u itga ngspunten of 

intenties deze geloofsb rief vo rmen. 

Vee l me nse n z ij n immers va n de woor

den ve rvreemd ; zij moeten de daden 

zien o m well ich t weer iets van deze 

woorden te ve rstaa n. Dat wordt be

doeld met de uitspraak dat het CDA re

ideologisering nodig heeft . Jui st voor 

die buitenwacht. 

De christen-de mocratie kent in 

Nederland een trad it ie waa rbij erg vee l 

aandacht e n energie wo rdt gewijd aan 

het normat ieve debat: de d iscuss ie over 

gro ndslag, beginse le n e n uitgangspun

ten. Er is hier een d uide lijke ve rwa n t

schap in stijl e n strekking met het 

discours op theologisch-fi losofisch ter

rein . Het illustreert ook de , mond iaa l 

gezien unieke, calvin istische invloed op 

vorm en inhoud van dit debat. Deze 

principi ë le , vrij abstracte , d iscussies 

bieden op z ichzelf we ini g herkenning 

voor ee n toch vaak be trekke li jk ver va n 

het bijbels-chri ste lijke re fe re ntiekader 

verwijderd ge raakte buite nwacht H et 

CDV 11 /95 

niet voor ni ets va n groot 

gew ich t. De men se n hebben door het 

jaar heen wel wat ande rs te doen e n 

we ini g tijd besch ikbaar om z ich va n al

lerlei op de hoogte te laten bre nge n. 

Het vee l te vaak gesmade maar toch zo 

noodzake lijke handwerk moet we li s

waar meer met kracht verricht b lijven 

worden ; al te grote electora le effecten 

moet me n h ier echter niet van ve r

wachten . 

Tussen de ve rheven en ged ragen begin

se le n enerz ijds en deze 'dow11 lo ea~ib ' al

ledaagse po liti eke hect iek, li g t ee n 

ni veau dat zich goed zou kunnen lenen 

voor verdergaa nde ideo log iserin g of 

po li tisering. H ier kan een partij die be

gi nse l-e n vo lkspartij w il zijn z ic h als 

geheel in een vast en kalm ritme , ont

hecht aan de contingentie va n de tacti

sche en strategische behoeften van de 

all edaagse politiek, een duurzame ve r

ta lin g va n de boodschap beproeven . 

Het abstract ie- ni veau is kwalitatief an

ders dan dat va n het normatieve debat 
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over grondsbg en begin'>el Het ligt na

tuurlijk wei onder het bcslag daarvan. 

Maar het i'> vee! politiekn en concreter. 

Het wil de '>amenleving cen beeld voor 

de tockom<,l op langere termiJn hicden 

Een wcliswaar grot gepen'>eeldc maar 

loch heldne toekom<;tvi'>ic Die visie 

nccmt de he<,taande Ncdcdandse '>itu

atic tot vcrtrekpunt. 

Er wordt rckening gehoudcn ihct C:DA 

blijh een cchte 'bc5tuur'>partij') met wat 

onbcinvloedbaar i'>. Jc kunt de toc

komst niet geheel kenncn maar het i'> 

wij'> ontwikkelingen tc schattcn en wel

licht in scenario's te duiden. Het betrdt 

dan nog een bctrekkclijk waardcvrije 

analyse zoals die bijvoorheeld op eco

nomisch terrein ook door hct C:entraal 

Plan Bureau is verricht in hct tamcuze 

langc-termijn ondcrzoek, 'Sc<lllllilltJ the 

future' Ccgevcn het uitgangspunt van 

de bestaande Ncderlandse situatie en 

gcgcven de n1argc die nat1r verwachting 

aldus wordt gclaten aan 'de Nedcr

landsc politick', moct bij 

(bijvoorbecld vijfcntwintig jarcnJ moe

ten veranderen. Hoc moetcn dan de 

vnjheid van ondcrwijs, de studiehnan

ciering, de inhoud van het onderwijs, 

de selectic in het onderwijs, salaris

<,tructuur van het personeel, schaal

grootte van '>cholcn enzovoort er uit 

zien. Dit type schildcr-ingen kunncn 

ook in de sarnenlcving en zeker in de 

bctrokkcn gelcdingcn een vast en hcr

kcnbaar bakt·n zijn l\lcn hoclt zich er 

niet gcheel en al in 'tcrug te vinden' 

maar hct i'> een eerlijk en stabiel relc

rentickader. Het hiedt ecn veel -.cher

pere prohlcring van de partij Scherper 

dan ccn profilcring die moct worden 

ontleend aan de heen en weer stampen

de schuit van her rcgeerbelcid die im

mers orwermi)dclijk spcclbal is van 

wi-;~elingcn in de bcn1anning en 'iOI11<.., 

onderworpen aan korte-tcrmiJnbclan

gen en de noodzaak tot compromis 

over de koer<,_ Zo kan men ook up hct 

gcbied van bmilierecht, sociale zeker-

heid, milieu, de toekomst 
hct Iicht van de eigen poli

tieke overtuiging ecn lan

ge-terrnijnbccld worden 

geschet<,t Alsot hct C:DA 

op het bctreHende tcrrcin 

(bijvoorbccld sociale zc

kerhcid) hct aileen voor 

het zeggcn zou hcbbcn. 

Bijvoorbeeld, Cegevcn de 

bestaande Ncderlandse or

ganisatic van het binnen

lands bestuur; hoc zou 

deze cr bij hct Iicht van 

ch risten-democratischc 

Een wat 

tegendraadse 

houding tegen het 

van de Nedcrland<,c <;taat 

binncn Europa, de toc

komst van hct plattcland -

dcrgeli)ke beelden ontwer

pen. 

dictaat van 

schaalvergroting en 

professionalisering 

zou electoraal niet 

ongunstig hoeven 

Men zal niet tevcel van dit 

type schilderiJen moeten 

rnakcn etl hiJ voorkeur in 

'imrnatcrielc dossiers'. Lie

ver proefdraaien met enkelc 

sectorcn dan het vcroorza

ken van partijpoltticke pa

pieren opstoppingen die 

dcmotivcrend uitwcrken. 
uit te pakken. 

bcginsclcn en uitgang~-

punten als her uitsluitend aan de partij 

lag in hoofdlip1en op middel(langeJ tcr

mijn zeg bijvoorbeeld twintig jaar cr uit 

moeten zicn' Wat zou rekening hou

dend met hct be<,taande Ncderlandse 

ondcrwijsbestcl op de langere tcrmijn 

Het model is in de ambtelijk-politieke 

wereld overbckend en wordt overal in

gezet. Tien jarenplannen, twintig jarcn

plannen. Hct kan niet op. F:r staan 

zoals bijvoorbeeld in de ruimtelijke or

dening bij hct streckplan vastc en ruimc 



tcrmip1en en va<;te procedures voor. Los 

van vcrkiczingcn en wi~sclingcn van 

he,turen. Waarom zou zulb wanneer 

het gaar om mecr politiek-normatieve 

heschouwingen zoals over de tockom

stige pmitie van Nederland in Europa, 

ol de lange termijninrichting van het 

onderwiJs niet kunnen. NatuurliJk zul

lcn aanhangcr-.; van ccn wat pragnlati

sche he<;tuurscultuur huivcren, ja 

mi55chien wei gruwen van het dehatte

rcn over en va;.,tkggcn van dcrgclijkc 

hlauwdrukketl op een hetrckkeliJke 

'amatcuri5tisch nivcau' want partijlcdctl 

zijn doorgaan.., gccn protc:-,sional-; 

Vt-ccs voor dtccten op de coalitic 

1'kan-.1 kan ccn andcr n1oticf voor tcrug

houdendhcid zip1 of angst voor ecn ge

hrck aan tlexihiliteit of integrialitcit 

1 vooral hnancicel 1 van he lei d. 

llovcndicn kunnen de partijdiscussies 

over zo'n \childerij' ecn hec!tl van ver

deeldhcid oplcverctl, terwijl men zich 

kwct5haar maakt voor kritiek uit aile 

hoekcn en galen van het politiek hc

stcl Dergclijke eHecten hoeven nict 

dcnkhccldig te zijn, toch mcen ik dat 

zcker in hct huidtge tijdsgewricht de 

voordelcn voor het C:DA grotcr zijn 

dan de nadelcn. Overigcm lijken al de

ze bezwaren in icdcr geval elders de 

opkotw,t en hloei van de 'planliguur' 

1 ook in Den Haag en op provinciaal en 

gemeenteli1k niveau) niel te hindercn. 

Het is ook daarom in dezc steer van 

buitcngewoon helang dat 'de politiek' 

het niet laat afwetcn. Zij moet immers 

het enonne conglomeraat van dcparte

mcntalc en andere planningsmachincs 

voeden. Is deze animatie zwak of dil

lum dan voltrekt zich het hclcidsproce<, 

onder stcrkc invloed van de autonoom

bureaucratische natuurwettcn die na 

Weber door vee! sociologen en andere 

wetenschapsbcodcnarcn voldoende in 

bart zqn gehracht. 

Alles in aanmerking ncmend mag toch 

worden gchoopt dat door een verdere 

ideologi-.ering of politisering van de 

'langcrc termijn' de partiJ vee! sterker 

wordt betrokken bij de christen-demo

cratische politick en dat via de grotc 

schilderijcn er een slructureel en duide

lijk prolicl onblaal bij een buitcnwacht 

die de inspiratie van de -,childer weli'>

waar niet geheel btl duiden maar zijn 

resultaal waardcert. 

Zo kan de christen-dcmocratte in de 

ccn-cn-twintig;.,tc ccuw nog -.teed;., ook 

voor de huitenwacht een polittek kom

pa..., vonncn \VJ.J.rop lllCil wil varcn, zc

kcr als de Jchtcrbnt van de 'nicuwe 

tijdgec<;t' hier en cbar onheilspcllende 

trekkcn gaal vcrtoncn. 

i\ 1r drs A.li.i\ I. Dolle 11'115 !}rlltrclltmradslid 

poor /Jet CJ)A i11 Crollitu)cll 1'!111 197H tot 1991. 
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