
Het CDA kan in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen 

als het er in slaagt christelijke uitgangspunten in algemeen maat

schappelijke waarden te incorporeren. Bovendien moet de partij 

jonge christen-democraten meer betrekken bij het uitzetten van de 

nieuwe koers, wil het in de toekomst oak voor jonge kiezers aan

trekkelijk zijn. 

A
I cn1ge JMen i' hct C:DA he

zig ZJ·c· h lc hcrorii'ntcrcn 
l)aar komt hct laat,tc Joar 

110g l111 cbt het U )A maar 

nict klln \\'Cnncn oon ZIJil rol al'-l oppo..,i

lieparlJJ. f let ,laagl er onvoldoendc in 

om ccn....,gczrnd en met ccn 

duidelqkc hood,chJp llJM 

hu1lcn le trcdcn. LIJtgc

lcktc hr1eiJe' en zecr pcr

<.,oonlijkc opvattingcn van 

voormZ1l1gc corvtccC;n r!J

lell oudc wondcn 'leech 

weer open. I )c loohle 111 

de riJ "'"' oud-prcmier 

i:Je,heuvcl d1e VJll Jlle' 

,lJil zi111 AR-woln gevocld 

mecnde le hehhen. Cccn 

tolcrJntJc nccmt gclcidclijk at 

I )oor de cnerg1c tc henullen die vriJ

komt h11 her ,lui len van de rijen zJI het 

C:DA cindelijk in qJJl zi111 ovcrtuigcnd 

nicuwc \Vcgcn in tc ...,]aan en op zock tc 

gJJn naar zowcl hct oudc Jl-.. hct aan-

komcndc kiczcr,puhlick 

en dat cr toe tc hcwcgcn 

C:l )_A le qellllllCil 

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen 
In he! Jlgcmccn zittcn cr 

aan ccn zaak twcc ot mccr 

kJntcn t\ let de opJ1C"i

tinol von her C:I)A i' hct 

al 11ct Zll. De parlij heel! 

nu mee1· cbn Jndcr' de 

wonder dat n van her Lllcd' illlrilllrl kJm ZILh le oricnlnen op 

C:l );\ op dczc manrcr gchokt wordt gc- hJor rol al' volk,pJrliJ de pmitie van 

lllJJkl 

I let wordt daon>m tiJd dot her Cl);\ 

kocr' hepJJit, de evJiuJticrJpponerl 

drcht ,fail! er1 zich weer al, eenheid 

gJJt gcdragcn t\lcnig kadcrlid en 

llouw kiezer hegirll nJrneliJk vennoeid

heJdwcr,chrJil'elcn te vertonen en de 

jonge chriqcn-democratcn hlllncn hct 

C:J);\ en her inlwud gevcn JJll de 

chnqcn -democratic rn ecr1 gc,ecuiJri

'ende wereld 

( )p dit moment wmdt cr door hct par

tqkadcr c-cn zccr hclangrijkc en allc,he

palcnde di,Lu"ic gcvocrd voor de 
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toekomst van de christen-democratie in 

Nederland. Die discussic hccft alles tc 

maken met de 'C van het CDA en vcr

deelt de partij in grofweg twee kampen. 

De discussie kent vee! meer nuancerin

gen dan ik hier kan weergeven maar 

komt in het kort op het volgende neer. 

Het eerste kamp 
Een eerste kamp is van mening dat de 

tijd voor hcrbezinning is aangebroken 

Zo het dat wil kan het CDA zijn rol als 

christen-democratische partij weer ten 

voile gaan spelen. Het kan zich, door

dat het in de oppositie zit, compromis

lozer opstellen, principieler zijn, en dus 

duidclijker dan ooit de Bijbel als toets

steen voor a! zijn politieke handclen 

nemen. Door een duidelijke en princi

piele houding zal het CDA de kiezers 

trekken die het wil. 

Als uiterste consequentie hiervan geldt 

dat een klein en principieel CDA de 

voorkeur verdient hoven een groot 

(groter) mindcr principiecl CDA 

De kracht van deze rcdencring is dat de 

kans bcstaat dat zo'n principieel CDA 

door zijn duidelijkheid meer kiezcrs 

trekt dan nu want de kiezer is niet dom 

en verkiest duidelijkheid hoven vaag 

principeloos geklets. 

De zwakte van de redenering is dat er 

onvoldoende rekening mee gehouden 

wordt dat we in een tijd Ieven waarin 

deconfessionalisering en ontkcrkelij

king aan de orde van de dag zijn (On

langs maakte de Cereformeerde Kcrken 

in Nederland bekend dat ze in 1994 

maar liefst 12.700 !eden heeft verlo

ren') In een <,amenlcv1ng die wezcnlijk 

anders is dan die van 25 jaar geleden 

bn JC dan ook nict teruggrijpcn naar 

rccepten van vrocger. 

De uitdaging voor de christen-demo

cratic in hct jaar 2000 ligt in hct incor

poreren van christelijke uitgangspuntcn 

in algemeen maatschappclijke waarden' 

Tenminste als je een volkspartij wilt 

blijven' 

Ter illustratie de discussie rond de 

Winkelsluitingswet. Het is tricst als je 

de inbrcng van het CDA ziet samenge

vat in de zin: 'Het CDA en de kleine 

Christelijke partijen hadden principiele 

bezwaren.' (Trouw'). 

Liever had ik gelezen dat het CDA een 

politieke overwinning had behaald 

doordat de verruiming van de Winkel

sluitingswet van de agenda was verdwe

nen of doordat er een eervol (SER-) 

compromis was bcreikt. Misschien was 

dat mogelijk gcwcest als het CDA zich 

meer had ingespannen de publiekc opi

nic te bespelen door in zijn betoog een 

groter accent tc lcggen op de algemeen 

maatschappelijke implicaties van de 

verruiming van de Winkelsluitingswet. 

Bijvoorbeeld door aandacht te vragen 

voor de moeil ijke positie van de in hct 

midden- en klein winkclbcdrijf werken

de tweeverdiener, de noodzaak van het 

hebben van rustpunten voor gezin en 

individu en de geschiedenis van de so

ciale arbeidswetgeving Tevcns had hct 

CDA de weerstand van de gcmiddeldc 

libcrale middenstander tegen de verrui

ming van de Winkelsluitingswet moe

ten benadrukken. 

Stuk voor stuk argumenten die, zo zc a! 

genoemd zijn, onvoldoende ziJn door

gedrongen tot het grotc publiek Dus 

ook nict tot dat dee! van de PvdA, 

VVD c11 D60-achterban dat zich in bo

venstaande maatschappelijke argumen

ten hadden kunnen vinden. 

Een argumcntie opgebouwd rond deal

gcmecn maatschappelijke gevolgcn van 

de verruiming van de Winkclsluitings

wet zou de kans hebben vergroot dat 

het CDA-standpunt zou hchben gc-

wonnen. 



Het tweede kamp 
13innen het partijkader kiest cen twcede 

grocp voor een algemener maatschap

pelijk CDA dat zich op het christclijke 

gcloof en de christelijke normcn en 

waardcn oricnteert maar dat voor zowcl 

christcnen a]<, andersdenkendcn aan

trekkelijk is. Hct zwaartcpunt zou val

gens deze groep gelcgd kunnen worden 

bij de niet naar de kerk gaande gelovi-

gc. 

Door een goede argumentatic kan zo'n 

brcder CDA ook in de tockomst aan

sluiting blijven vinden in een verander

de samenleving. 

Voor vcel jongeren is een CDA dat met 

bcide henen in de maatschappij staat 

een redelijk alternatief. Vanzeltspre

kend hoeft artikcl I van het Program 

van Uitgangspunten daarbij niet naar 

de prullenbak tc worden verwezen, 

hoogstens zou artikel 3 (dat aansluiting 

zockt bij kerk en maatschappclijke or

ganisaties) wat ruimer kunnen worden 

uitgclegd Steek je Iicht op bij Crccn

pcace, Amnesty en Artsen Zondcr 

Crenzen, en bind vanuit een breed 

maatschappelijk engagement de strijd 

aan met de 'one-issue' politiek. 

Het C:DA moet niet de illusie hebbcn 

kiezers wcg te trekken bij CPV, SCP of 

RPF Voor hen zullen we niet snel 

Hijbels genocg zijn Zijn we dat wei 

dan worden we tevens gemarginali

seerd. Mijns inziens zouden weer beter 

aan doen de VVD te attaqueren. Niet 

voor niets trekt deze partij veel stem

men hij jonge kiezers. Op dit moment 

is de VVD de partij die het politieke 

debat bepaalt. 1--let C:DA moet zich er 

echter niet toe Iaten verleiden de floret 

tc kiezen a]., de degen zijn specialiteit 

is! 

Om de gunst van de kiezer te (her)win

ncn is een politiek instinct en ecn goed 

gevoel voor communicatie met de pers 

en potentiele achterban van essentieel 

belang Op deze wijze kan het CDA 

weer de partij worden die initiatieven 

neemt en zich sterk en eensgezind ma

nifesteert. 

Zo'n partij heeft toekomst en is in staat 

om gesteund door een brede achterban 

principicle heslissingen bij te buigcn of 

initiaticfwetsontwerpen in te dienen. 

Of dat nu gaat over het bijzonder on

derwijs, de Winkelsluitingswet, de be

schermwaardigheid van het menselijk 

Ieven of om een goed sociaal- en eco

nomisch beleid. 

Jonge christen-democraten in 
het CDA 
Voor een gocde en gezonde structuur is 

het voor het CDA van be lang voldoen

de en intensief contact te onderhouden 

met jonge christen-democraten. Soms 

lijkt het er wei eens op dat deze groep 

binnen het CDA echter niet altijd seri

eus wordt gcnomen en te weinig als 

'Jong-maar-volwassen wordt gezien'. 

Het belang van jongeren moet echter 

niet worden onderschat. 

Ten eerste zijn zij de ogen en de oren 

van het CDA a is het er om gaat de ge

voelens van de jongere en aankomende 

kiezer in kaart te brengen 

Een helangrijke rol voor jonge christen

democraten is weggclegd bij het uitzet

ten van een nieuwe koers, wil het CDA 

tenminste ook voor de jongere kiezer 

aantrekkelijk blijven Bij de huidige ge

neratie spelen nou cenmaal 
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andere sentimenten. Ze zijn 

meer vertrouwd met 'high
tech', zijn vaak niet zo gelovig 

maar zijn wei op zock naar 

nieuwe vormen van solidari-

We zouden er beter 

aan doen de VVD 

te attaqueren. 

tcitsbelcving 

Voor het CDA ligt er dan ook een be

langrijke uitdaging om jonge christen

dcmocraten nadrukkelijk hij allerlei 
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lllltiiltlcvcn te hetrckken. S<1111en wegen 

zoe ken du'> 0111 de i Jonge 1 kiczer hi 1 het 

C:DA tc hetrckken' 

Ten tweede " her ju1'>l deze groep die 

hinnen de chri<;ten-democratie duide

liJk aan aanhang wint en cbarmee het 

kvende heWIJ'> vormt dat de chri'>lcn

democratie tockom<;t heelt. 

Zo i-; hct CJ)JA er het algelopen jaar in 

gc'>laagd maar liel'>t 20')(, nieuwc ledcn 

tc wnven. In Utrecht en Zeeland wa-; 

dat zell, meer dan 40%. Her <;tredper

ccntage nicuwe leden i<; dit jaar weder

om op 20% ge<;teld 

i\1-; hct CDA eenzellde enthml'>ia'>l11e 

aan de dag zou kggen dan zou het hui

dig kdental niet op 100 000 hoeven 

hliJvcn stckcn' llovenclicn vergrij'>t het 

lcclenhe'>lancl van het CDA in grote 

mate. Ecn ge<;tructurcerde lcclcnwert

campagne i-; clu'> ook voor hct C:DA 

met hct oog op de toekom'>t ah,olutc 

noodzaak< 

Voor het (_I )A i'> hct van be lang het 

U ))A n1ct al'> vcrlcngde van de partiJ tc 

z1en maar het C:[) lA ecn grotc mate 

vJn zclf,tandJgheJd te gunnen. Velcn 

hinnen het CDIA sympathi'>eJTn met 

het C:DA maar hehhen nict zovecl zin 

om Jls CDA-hulpJe te worden ingezet. 

Het Cf)A zou cr betcr aan docn hct 

C:DJA Jll"t zeit dingen tc Iaten organi

<,cren, ook 111 campagnetiid' Vanzcll

'prekcnd i'> de band tu<;<;eJl C:[)A e11 

CD I/\ <;terk Toch hehben heiden cen 

cigcn rol 

Hct Cf)IA houdt ook JOng' Veel oudcr'> 

en grootouder<; bliJVCn Jong al'> zc con

tact houdcn met hun kindcrcn of klcin

kllldcren. 1\ let het CDA i'> hct al nict 

ancler'> Zo hebben ook C:DA-poht1ci cr 

haat h11 0111 voor hct C:DIA te spreken~ 

Samcn met de Jonge chri<;tcn-dcmoua

ten wegcn zoeken om aa11 de chri<;ten

democratie ecn gezondc tockom'>t te 

gunnen' Dat i'> goed en noodzakelijk' 

Dit nummer van Chri'>ten-lknwcra

tische Vnkenn1ngen i'> n een school

voorheeld van Up allcrlci nlallJCITn 

k.an :zo de '-.JlllC!l\\Trking worden gc.{n

ten'>lvccrcl zonder de eigen ickntite1t 

van het CDIA op het '>pel te zcttcn. 

Voorhcclden ZIJll een duidel11k eigen 

rol in de campagne'>, aandacht voor hct 

(])fA Ill kamerknngen. hct niet tege

li)k plannen van grote eveneme11ten. 

l)aarnaa<..,t kan cr ruimtc \vordcn gc

crcl;crd voor iongc chri'-.tcn-dcmocra

ten in C:[),i\ctucel, Cl}Verkenningen 

de C:DA-Krant, en ruinlle worden ge

<;chapcn voor JongcrcnkandJdaten op 

verkiezi ng<,) i i'>len 

Conclusie 
Wil de chri<;tcn democratic 111 de toe

kom'>t cen rol van betckeni<; <,pekn dan 

zal ze de 1·ijen moe ten <,)uiten. I )c vr!J

gekomen encTg1e kan dan dliui_;ntn 

benut wo1·den hiJ het zoeken naar n1eu-

we wcgcn 

Bii hct zockcn naar die nicuwc wcgcn i-. 

de hulp van JO!lge chri<;ten-clcmouaten 

van groot hclang ZiJ '-.tZl(lll imn1cr<.., 

midden in de verandnde ge<;eculari

'>eerde wneld. Z11 zijn het ook d1e de 

chri<,te11-denwuatie in de toekom<;t cen 

gczicht n1octcn gcvcn 

Veel 111ecr clan vomhccn zal hct C:DA 

zich moeten richten op de hliJvendc 

geldigheicl en kracht van chri<;telijke 

normen en waardcn De nadruk zal 

cchtcr lllClT n1octcn kon1cn tc l1ggcn 

op hct algemecn maat'>chJppeiiJk nut 

dan op ee11 al te <,trikte 11llcrp1Ttat1e van 

Bijheltek<,tcn Dit hoclt echter niet in 

<;~rijd te ziJll nwt ccn du1ckli1k en pnn

cipiecl CDA lntegcndecl' 

Lucd\ lluiliiltJ 'lu,lccrl t]c\lfliCtfciri' <1<111 3c 

lilliPcr\ilril l!lrcc/JI, 15 kroouli3 Pd/1 3c /,ndcli;

kc OrtJtlili5tJII(Hlllllllll'll I'd /I /Jci ('/) /;\ Ill /i,/ 

Pdll /Jci <>it}CIIICCII /Jcsluur Ptlll I)( I ( I);-\ L/ircc/'1. 


