
H 
et CDA lijkt de weg om~ 

hoog uit het dal te zijn 

begonnen. Niet aileen ge~ 

ven opiniepcilingen voor 

onze partij reeds enige ti)d het hceld 

van stabiliteit en een Iicht herstel te 

zien, ook de atmosker binnen het 

CDA heeft een pmitieve kecr gcno~ 

men. De ti)d van kritische zelfanalyse 

en interne verwarring ligt inmiddels 

achter om en hedt plaatsgemaakt voor 

een nieuwe rase van inhoudelijke bezin~ 

ning en een hernieuwd gevocl van 

<,aamhorigheid 

Dat het CDA over zijn dieptepunt 

heen i-,, blijkt vooral uit de grote activi~ 

teit die momenteel op aile niveaus in de 

partiJ zichtbaar is. De betrokkenheid 

van de !eden biJ de partij is groot. 

Zelden ziJn partijbijeenkomstcn en 

conferenties zo druk bezocht als in de 

laatste maandcn. De partij op haar 

beurt heclt de le'> van het rapport 

Cardeniers ter harte genomen, getuige 

de wijze waarop actief contact wordt 

gezocht met de eigen achtcrban. l\1et 

het recent van start gaan van een zoge~ 

naamd Strategisch Bcraad, waarvan in 

de laatste Periscoop in het februarinum~ 

mer melding werd gemaakt, zal hct 

proces van herstel op termijn cen ver~ 

dere impuls moetcn krijgen. 

De weg naar herstel is dus ingezet. F.en 

revitalisering van het volkspartijkarak~ 

ter van het C:DA enerzijds en de verde~ 

re ontwikkeling van visies op het type 

samenlcving dat ons voor ogen staat 

andcrziJds, zijn daarbij van essentieel 

be lang 

Maar daarrnee zijn we er nog niet. De 

toekormtige positic van het C:DA in 

hct Ncderlandse politieke krachtenveld 

hangt ook ten nauwste samen met het 

vermogen van het C:DA aamluiting te 

houden bij de verandcringen die zich 

in onze samcnlcving voltrekken. De 

grate uitdaging waarvoor het C:DA de 

komende tijd <;taat is om het concept 

van de vcrantwoordclijke samenleving 

binnen de context van de huidigc 

Nederlandse samenleving concreet ge~ 

stalte te geven. 

Geen bedreiging maar kans 
Ecn ecrste vereiste daarbij is dat we die 

huidige <,amenleving goed ana!y,er-cn 

en op waarde weten te schatten. In lijn 

met het Program van Uitgang<,punten 

concentreren analyses van christcn~de~ 

mocratische zijde zich tot nu toe voor~ 

al op een positionering ten opzichte 

van de hoofdtendemen die zich in on~ 

ze samenleving voordoen. Wat daarhiJ 

opvalt, is de toch vaak wat negatieve 

toonzetting. De uitdagingen waarvoor 

de christen~democratie zich gesteld 

ziet, lijken vooral opgcvat te worden 

als bedreigingen Het beeld wordt op~ 

geroepen van een partij die vanuit de 

ddensie zou moeten opcreren, die 

steeds tegen de stroom in roeit. Zonder 

nu de in dergelijke analyses vaak te~ 

recht gcschctste schaduwkanten van 

ontwikkelingen zoals secularisatie en 

individualisering te willen ontkenncn, 
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zou ik toch voor ecn n1ecr genuanceer

de hcnadering willen plciten, waarin we 

on'> Iicht meer Iaten schijnen op de 

nieuwc kamen en mogelijkheden van 

vcranderingen. Van Cent heeft hiertoe 

in het tchruarinummer van CDV reeds 
I 

ccn aanzetgcgevcn 

Oug hchben voor de nieuwe kan<,en en 

mogeliJkheden van verandering'>proces

'>Cn, hetekent mijns inzien<, vooral dat 

cr van chri<;ten-democrati5che zijde 

mecr aandacht muet worden ge'>chon

ken aan de concrete denk- en leefwe

reld van memen in onze huidige 

samenlcving. Het gaat er dan om te 

ana]y<;eren wat burger<; in onze samen

leving heweegt, welke idealen zij na

'>treven, wat zij van waarde vinden in 

het Ieven, op welke punten zij zich un

zeker voelen over de tockom'>t. 

Wanneer we bi)voorheeld in het rap

port van Sociaal en Cultureel 

l'lanbureau (SC:Pi over informelc zorg 

lezen dat jaarlijks I ,3 miljoen mensen 

op deze manier hulp vcrlenen aan hun 

naasten, lijkt het met de veronderstelde 

teluorgang van de underlinge solidari

teit nog niet zo erg gesteld. Een goede 

analyse van de leefwereld van burgers 

kan een bclangri)ke aanvulling vormen 

op onze macro-analyse<, van dominante 

trends. Het gaat er hierbij ook om te 

bepalen hoc groat de afstand tussen 

ons denk- en begrippenkader enerzijds 

en de beleving<;wereld van burger<; an

dcrzijd5 is. 1\lijn <;telling is dat het met 

deze af<;tand nog wei eens zou kunncn 

meevallen, mit'> weer in slagen op een 

eigentijd<;e manier invulling te geven 

aan onze opdracht als politicke partij 

Een pleidooi om aansluiting te houden 

bij de veranderingcn in onze samenle

ving is nog geen pleidooi voor accom

modatie, met bijbchorend identi-

UlV l·'J5 

teitsverlies. Wei is het een waar<,chu

wing tegen een te grate mate van di<;

tantie. Aileen wanneer het CDA 

voeling hecft met de hedendaagsc sa

menleving in de zin dat zc weer wat 

men<,cn bewecgt en hierop in weet te 

spelcn door een eigentijd5e koppcling 

tc leggen met het eigen gedachten

goed, zal het zijn aantrekking<;kracht 

behouden. Als christen-democrati<;che 

partij, die in het hart van de 

Nederlandse <;amenleving wen<;! te 

<;taan, moeten we zoeken naar centrale 

punten waarop verankering mogelijk i'>. 

Eigentijdse, herkenbare 
the rna's 
Wat '>taat ons in dit opzicht te doenc 

Hct CDA staat vour de taak het chri<;

ten-democratische ideaal in ccn eigen

tijdse, herkcnbare themakeuze te Iaten 

duorklinken. 

De nmiselljke maal 

Ecn voorbeeld van zo'n thema waarop 

het CDA zich de komende tijd zou 

kunnen profilercn is het thema van de 

mcnselijke maat. In de Periscoop in hct 

fcbruari nummer is er reeds op gewczen 

dat we in Nederland or hct punt van 

de schaalvergroting tc vcr zijn doorge

schoten. Waar de schaal van een struc

tuur nict aamluit bij de belevingswercld 

van mensen, dreigt een lege huls te ont

staan die nict Ianger hcrkenbaar is en 

waarhij burgers zich niet betrokken 

voelen. Met name de anonimiteit van 

structuren, denk hijvoorbeeld aan de 

grate scholengemcenschappen in ons 

land, creeert een zodanige afstand dat 

mcnsen steeds minder aanspreekbaar 

zijn op hun actievc inbrcng en verant

woordelijkhcden. Het CDA zal in dit 

pcrspectief de noodzaak van voort

gaande schaalvergroting ter discussie 

moeten stellcn, ook a]<; aan een mcer 
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op de menselijke maat toegesneden sa

menleving een huger prijskaartje is ver

bonden. Daarmce kiezen we bewu'.t 

voor de meerwaarde van een vergroot 

verantwoordelijkheidsgevoel hij bur

gers en een waarschijnlijk meer pluri

forme samenleving. 

Het modemc gczm 

Ecn andcr thema waarop het CDA zich 

op grond van de eigen mens- en maat

schappijvisie en in het Iicht van de ge

noemdc noodzaak om aansluiting tc 

zoeken bij veranderingen in de samen

leving zeit, bij uitstek zou kunncn pro

fileren, is het thema van het gezin. 

In het denken van het CDA heeft het 

gezin steeds, expliciet dan wei impli

ciet, een belangrijke plaat<; ingenomen. 

Waar in ons mensbeeld het relationele 

en verantwoordelijke karakter van de 

mens centraal staat en het bclang van 

de overdracht van normen en waarden 

het christen-democratisch denken 

doordringt, vormt hct gezin in onze 

optiek met recht een helangrijkc hoek

steen van de samenleving. 

In onzc huidigc samcnleving waarin 

zich grote veranderingen voltrekken, 

wordt alom het proces van individuali-

----------- sering als een van de meest 

In Nederland is op dominante ontwikkelingen 

gezien. Door het SCP wordt 

in hct Sociaal en C:ultureel 
het punt van een 

modern Rapport 1994 dit hegrip toc

gezinsbeleid nog 
gespitst op 'de fase waarin 

het proces in onze maat

schappij sinds kort is geraakt, 

nameliJk de fase waarin tot 

een lange weg te 

gaan. 
op zekcrc hoogte een over

gtlng plaatsvindt van hct gc-

zin naar het individu als hasiseenheid 

van de samenleving'
2 

Waar het SC:P te

vens vaststelt dat het proces van indivi

dualisering een autonome factor in 

onze samenleving is, lijkt het gezin ziJn 

langste tijd gehad te hehhen. Lijkt in

derdaad, want enkele pagina's verder 

moet datzclfde SC:P vervolgem op 

grond van cijfermateriaal va'>l<,tellen dat 

'de exclusieve tweerelatie met kinderen, 

dus een samenlevingsvonn die in e55en

tie met het kcrngczin overeenkomt, 

nog steed., het uiteindclijke doel (is, 

MC)'
1 

Wat stelt het SCP nu eigenlijk 

vastc Niet dat de Nederlandse samenlc

ving een zodanige graad van individu

alisering hereikt hecft dat zelf., de 

meest primaire relatievonn - het gezin -

geen he<,taansrecht mecr heeft, integen

deel zelts zo hlijkt uit de cijlcrs, wei dat 

deze samenlevingworm qua vcrschij

ningsvorm (samenstclling en taakverde

ling) diverser is gewordcn. 

AI metal du., gecn enkcle reden tot on

gerustheid op dit punt. Nogmaals het 

SCP citerend: 'De bevolking is nog 

steeds in hoge mate gericht op gezins

vorming en investeert hierin in emotio

nelc zin wellicht meer dan ooit, niet 

aileen in de partnerrelatie maar ook in 

het ouderschap'". Desalniettemin vonnt 

de toegenomen diversiteit rond gezins

vorming en het functioneren van gezin

nen, - waarin een andere vonn van 

individuali'>ering aan de oppervlakte 

komt, namelijk de wens tot individuelc 

ontplooiing - , voor het CDA wei een 

aanknopingspunt om zich hernicuwd te 

bezinnen op de pmitie van het heden

daagse gezin in onzc samenleving. 

Waar het CDA zich voorhecn kon be

perken tot uihpraken over het belang 

van een gocd gezinslcven en de aan

dacht primair uitging naar de e<,<,enticlc 

functies van het gezin, vraagt een nieu

we maatschappelijke situatie om aan 

deze tljd aangepastc antwoorden. Het 

zal dan onder andere moeten gaan om 

het vinden van een gocde balan<, tussen 

de legitieme wens tot persoonlijke ont

plooiing van heide partners enerzijds 
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en hct belang van hct tot z'n rccht ko

men van de wczenlijke functics van het 

gczin (de zorg voor elkaar, overdracht 

van normen en waardcn) anderzijd'>. 

Keuzevrijheid in gczamcnlijke vcrant

woordelijkheid en cen centrale plaat<, 

voor het kind dicnen hierbij uitgangs

punten tc zijn. In Nederland i'> op het 

punt van een modern gezinsbeleid nog 

cen lange weg te gaan, ontwikkelingen 

in Ianden a[<, Duitsland en Zwedcn zou

den ons tot lering moetcn strekkcn. 

Het is gocd tc kunnen comtateren dat 

hct CDA zich, getuigc de recente inzet 

van Heerma en Hirsch Ballin 
1

, bewust 

i'> van de mogelijkheid die zij heeft hij 

dit thema een voortrckkersro[ te vervul

len. 

Solidariteil 111el zwakkcn 

Een dcrde thema waarop het CDA de 

komende tijd het eigen protie[ nader 

zal moeten neerzettcn is het thema van 

de solidariteit met de zwakkcn in onzc 

samenlcving. Hierbij gaat hct er in ecr

ste instantie om cen eigentijdse invul

ling aan hct begrip zwakke tc gcven. 

Elke tijd kent zijn eigcn achtergestel

den. In onze tijd zijn dit bijvoorbecld 

degenen die hct tempo van onze snelle, 

high-tech samenlcving niet kunnen bij

benen, dcgenen die linancieel rond het 

bestaansminimum Ieven, zij die nood

gedwongen in een afhankclijke situatie 

verkcrcn, niet maatschappelijk kunnen 

participeren De klassicke doelgroepcn

benadering lijkt in dit verband aan mo

derniscring toe. Tocnemende diversiteit 

binnen specifieke doelgrocpen zoals 

bitvoorbecld ouderen en allochtonen, 

maakt diHercntiatie noodzakelijk, wil

len we tenminste onzc christen-demo

crati<,che plicht voor de ccht zwakkcn 

en bchoeltigen in onzc samcnlcving tc 

<,taan, gestand doen. Vcrvolgens diencn 

vanuit de expliciete keuze op te komcn 
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voor de hcdendaagse zwakkcn, be

staande arrangemcnten van onze vcr

zorgingsstaat tegen het Iicht gehouden 

tc worden. Hier raken we aan een van 

de meest belangrijke rode draden die 

het werk van hct Strategisch Beraad zal 

moe ten doortrekkcn. 

Valkuilen 
Cenoemde dric thcma's van de mcnse

lijke maat, hct modernc gezin en de so

lidariteit met de zwakken, zijn slechts 

voorbeelden van onderwerpen die zich 

goed lcnen voor de verdere ontwikke

ling van de christcn-dcmocratische vi

sic in relatie tot de vcranderings

proces<>en in de Nedcrlandse samenle

ving zelf. Wannecr het C:DA op deze 

bcnadcring in zou zctten, en daarvoor 

zou ik willen pleitcn, ben ik terug bij de 

vraag: flct CDA ee11 moderne {larti)' 

lnderdaad het CDA moet een modcrne 

partij (durven) zijn die vanuit de eigen 

christen-democratische visic naar con

tactpunten met ecn vcranderende sa

menleving zoekt. Niet om het vaak a! 

tc gemakkclijke verwijt van con<>ervatis

me te ontlopcn, maar om vanuit een 

positicve keuze invulling te geven aan 

ecn partij die van dcze tijd wil zijn en 

bij de tijd wil blijven Daarbij zullen we 

crvoor moeten waken om nict in een 

van de volgende valkuilen te stappen. 

I Het is verleidelijk voor een politieke 

partij om in dezc tijd, waarin de groep 

kiezers groeit die niet Ianger een vaste 

politieke stek bczet, maar boven het 

politiekc krachtenveld zwecft, met de 

mode mee te gaan. Mijn pleidooi meer 

aansluiting tc zocken bij de lccf- en 

denkwercld van mcn<,en is gcen oproep 

tot modieus gedrag waarbij we de gc

sprckken aan de borrcltafcl als uit

gangspunt voor onze politieke inzct 

zouden moetcn nemen. Het CDA moet 
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het juist hebbcn van zijn consistcntic 

en gcdegenheid, van het fcit dat we op 

grond van een integrale visic op mens 

en samenleving komen tot een ecrlijkc 

afweging van deelbelangen 

2. Daarnaast kan het CDA ook te rna

ken krijgen met de valkuil van het con

scrvatisme. Het grootste gevaar schuilt 

in dit opzicht wellicht nog in (de angst 

voor) bet stcmpel dat anderen ons op

plakken In dit verband is een opmer

king van oud-minister dr. B de Vries 

eerder in dit blad illustraticf: '\k hcb 

weleem de indruk dat de angst om tc 

worden be<.chuldigd van conservatisme, 

christen-dcmocraten afremt om over 

zo'n onderwerp (gezin en individualise

ring, MC) frank en vrij de discussic a an 

te gaar/'. Het CDA zal zich er inder

daad in deze paarsc/grijze periode te

gen moetcn wapenen niet in de hock 

gezet te worden. Een mccr often<,ieve 

benadering waarbij we inzetten op gc

nocmdc nieuwe, eigen thema\ hiedt 

daartoe de hcste kam van slagcn. 

3. Tot <,\ot zou de partijcultuur en -

structuur ccn potentiele derdc valkutl 

kunncn vormen, namclijk wanneer de 

partij haar huidige verwortcling in de 

samenleving kwijt zou raken. Kart sa

mcngevat gaat het cr dan om: het 

volkspartijkarakter van het CDA tc he

houden en waar mogelijk te verstcrken; 

de diversitcit van onze partij als ccn hc

langrijk kwaliteitsclement te blijven be

schnuwen; en tot slot het aangezicht 

van het CDA mccr in overeenstemming 

te brengen met de hevolkingssamen

stclling. Wat betreft de ecrste twee 

punten, hct volkspartijkaraktcr en de 

diversiteit, zou ik er slechts vnor willcn 

waarschuwen de oude schocnen niet te 

snel weg tc go01en, zeker niet wannccr 

nog allerminst vaststaat of de nieuwe 

schocnen om goed zullen passcn. Op 

het punt van de spiegeling van de partij 

in pcrsonelc zin aan de samenstelling 

van eigen achtcrban en samcnleving als 

gehecl, moet daarentcgcn nog wei een 

heleboel gchcuren. Centraal daarin 

<,taat dat het CDA de hereidheid moct 

hebben scrieu'> werk te maken met de 

instroom van nieuwe mensen. Niet ai

leen zal de partij daartoe meer kennis 

omtrent het eigen potentieel moeten 

opbouwen, ook zal ze in de tockomst 

cen groter herocp moctcn doen op or-

gani-,aties als hct C:DJA, het 

Vrouwcnhcraad, maar onk het 

Stcenkampinstituut om op actieve wij

ze nieuwe menscn voor te dragen en in 

de partij te bcgelciden 

Slot 
Onze kaartcn ziJn op dit moment niet 

slccht. Het CDA hcschikt over ecn 

sterk conceptuccl denkkader, is nog 

steeds goed gewortcld in de <,amenle

ving en verkecrt momcnteel in een lase 

van relatievc ru'>t waarin ruimtc is voor 

bezinning op de eigen rol en koers. 

Wannccr vve er in <;\agcn ccn goede 

themakcuze gcpaard te Iaten gaan met 

ecn voor burger<, concrete en hcgrijpe

lijke vcrtaling van onze uitgangspun

tcn, zal het CDA ccn partij zijn die in 

haar strevcn naar de verantwoordcliJkc 

samenleving, velcn aan haar zijde zal 

vinden. 
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