
Om zijn positie te herwinnen zal het CDA ongebaande wegen 

moeten vinden en betreden. De partij zal (nieuwe) bondgenoten 

moeten zoeken. 

K
oers en missie van de partij 

hebben onder .. andere te ma

ken met de rclatie met het 

maat<,charrcllJk midden

veld. Deze blijkt u1t het lood geslagen 

en is aan herijking toe, zoals dr-,_ C 

Bremmer in C:DV nr 12 ( 1994) comta

tccrt. 

DuideliJk lijkt dat in de tockomst met 

mcer zorg moet worden omgegaan met 

het hestaande rcstercnde dec! van 'de 

momentecl in het C:DA aan het terug

keren zijn. Het gaat niet om restauratie, 

maar om de roging om in de eenen

twintigstc eeuw in tc hrengen \Vat 

waarde hedt en bctekenis. 

Het CDA behocft zich voor de lamilic 

niet te schamen, het zou meer kunncn 

'omzien naar clkaar' Kritische opmer

kingen die J !lr(ining en Cammaert 

(CNVJ in C:DV 7/8 (19941 hebben ge

maakt over de inhoud van de contacten 

met de partij lciden hij 

Bremmer tot enkele 

huog<;t noodzakelijkc en 

tcrechte ormcrkingen 

over verbetering van het 

relatieheheer. 

lamilic', zoals dr-;_ P Buk

man hct chri<;tclijk mid

dcnvcld in C:DV nr 7/8 

i I 'J'J4 I heelt aangeduid 

Een dcrgeliJkc zorg is ui

teraard ook de vcrantwoor

delijkheid van degcnen die 

in organisatic-; bestuurlijke 

vcrantwoordelijkheid dra

gen, maar van het C:DA 

llldg ccn acticv~ en -;tinlu

lcrendc rol worden ver

wacht. Het zou zich wei f\1. Schouten 

Ze komen wat laat. De 

positie waarin vee! christe

lijke organisaties zijn ko

men te verkeren <;tak 

schril al bij die van hct 

imachtigc) C:DA en dat 

wat mecr dan Bremmer stelt, hoeder 

mogen weten van klassieke identitcih

gebonden organisaties meek omdat 

het hier gaat om vnbanden waarop 

mense11 betrokkcn zijn, waar identiteit 

met belang en actie wordt verbonden 

en <>chaal en maat die van de mensen 

zeit ziJn Dat laahte lqken waarden die 

betekende in de achtcrliggende jaren 

dat het niet altijd goed mogelijk was 

om op het arpel vanuit de cigen orga

nisatie de weerklank van het CDA te 

krijgen Daarnaast hehben suh-;idiehe

lcid, schaalvergroting, 'clu5tering' en de 

politieke agenda ertoe geleid, dat het 

CDA, over een reeks van jaren gezicn, 
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is opgeschoven naar en politick mede

verantwoordelijk is voor het ontstaan 

van eerst de 'gevulde algemeenheid' die 

uiteindelijk uitmondde in een term als 

'i dent i tei tsgebonden 

Daarmee is een ontwikkeling gestimu

lccrd die, altham op het christelijk erl, 

hlJzonder maakte wat gewoon was. De 

'lamilie' is ongetwijfeld zowel door ei

gen toedoen als, geconfronteerd met 

politieke bc,Juitvorming, ermtig uitge

dund. 

Convent uitbreiden? 
Het i'> dus van groot helang, dat het 

CDA, wil her in ieder geval ten aanzien 

van het christelijk middenveld een rol 

van betekcnis kunnen spelcn, investeert 

in herstel van vertrouwen en in consis

tent gedrag. 

<>itie-,, eigen verantwoordelijkheden en 

zeggingskracht zozecr verschillend zijn 

geworden. Nog onlangs heeft ook mr 

CC van Dam daarop in Trouw' te

recht gewezen 

Zo'n Convent wordt niet aileen vrijhlij

vcnd maar brengt a\ dan nict met een 

omweg hiJvoorbecld ook de onversne

den liberaal aan tafcl. 

Het CDA moet zich voorts niet vergis

sen in de weerstand die de Convents

partners bleken te kunnen oproepen in 

tlangclcgenhedcn waarin zi_j - lo:-, van de 

algen1cnc organi~atic.., - tot 1nitiatievcn 

kwamen. Er zip1 bepaald minder vlcicn

dc opn1crkingen gcn1t1akt over inltiatic

ven van 'de C:-organi<,atics' Hiermee 

wd gezegd zijn dar dit tcmeer een re

dcn is om een toekom'>tig hera ad 'zui-

vcr' te houdcn 

Bremmer stelt, daarhij aan

hakend aan de suggesties 

van llalkenende en 

\lr(ining, her cen gocdc ge

dachte te vindcn het 

Convent van christelijk

~ocialc organi-,aties uit tc 

hrcidcn met andere nict

~outlal-cconomi...,che orga

nisaties. I )eze weg zou 

nict n1octen \Vordcn gcko

zcn omdJt hct Convent 

Met christelijke 
Tenslotte moct worden 

bedacht, dat h<:t C:DA nict 

vanzeltsprekend de na

tuurlijke bondgenoot van 

hct middenveld is, zoals 

Brcn1n1cr dat graag zict. 

De partij hecft ni<:t altijd 

\Varn1c gcvoelens opgcroc

pen bij (delen van) het 

!christcliJkl middenveld 

instellingen en 

organisaties zou 

naar een nieuwe 

vorm van overleg en 

contact kunnen 

worden gestreefd. 

straks in ware zin nog slecht<, bestaat 

uit het Christe\iJk Nationaal Vakver

bond (CNV), het Nederlands C:hris

telijk Werkgeversverhond (NC:W) het 

Nederland; ChristeliJk Ondernemers 

Verbond (NCOV) en confcss1flflcle 

hocrcnorganisaties zijn nagenoeg gctu

seerd - en omdat wij niet mocten do<:n 

'al,of' 

W1e in een dcrgt:liJk verhand immers 

vanuit de gcfusecrde algemecnhcid par

ticipeert hrengt daarmec andere part

ner' (Ices christelijke ze\1-;tandige 

organisatics) in verlegenheid omdat po-

dat, gelet op de voortgang 

van bestuur ol het voorthc<;taan van de 

coalitie, met alrijd tot ecn open en die

pc gedachtenwisseling kon komen of 

haar nodcn, zorgen en idt:alcn heelt 

kunnen voorlcggcn 

Op hun appel onthrak soms de weer

klank. Lr rnoct du-, vcrtrouwcn worden 

herwonnen. 

Nieuwe vorm van contact of 
overleg 
Met chrisrclijkc imtellingcn en organi

"iatics zou naar ccn nicu\vc vorm van 

ovcrleg en contact kunncn worden gc-
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streeld. Zonder een enthousia<;t aan

hangcr tc zijn van luisterheurten zou ik 

mij niettemin kunnen voorstellen, dat 

het opnieuw tekenen van de kaart van 

het christelijk middenveld zou kunnen 

lei den tot de volgencle acties: 

- lui<;tcren naar wat dat middenveld te 

herde hrengt, naar hun noden, activitei

tcn, in<.p1ratic en visie; 

- open evaluercn wat 'we' in het verle

den aan elkaar hehben gehad en welke 

verwachtingen we nu in redelijkheid 

van elkaar kunnen koesteren; 

analyseren wat hct C:DA met aange

dragen gcdachten kan in zell-corrige

ITnde, onder-.teunendc, oppo<,itionelc 

en toekom<,lstrategischc zin; 

zcggen w<1ar hct op staat dat here

kent vanuit C:DA-visic samenhangen Ia

ten zicn, pnoritcitcn aangcvcn en in 

openheid duidclijk maken welke poli

ticke kcuzen worden gcmaakt; 

- str·evcn naar permanente rclaties, pe

nodieke we1·kconlerenties en werkhc

zockcn en llH>gcli_jk naar ccn 'gcor

gani<.ccrd overlcg' al dan niet geclusterd 

in tcrrcinvcrwantc organil.,atic-..; 

- alzien van ecn voortrekkcrsrol zoals 

Bremmer hcoogt, maar sa men met an

dcren optrekkcn want juist dat houdt 

ons met de vocten op de grond en met 

het gezicht naar de wcrkelijkheid 

Omdat het C:DA thans een andere poli

tieke rol speelt zal veel gc'investeerd 

kunncn worden in het ophouwen van 

zuivere, duurzame relaties. Aileen langs 

die weg zal geloolwaardig optreden 

mogeliJk zijn l\1islukt dat, dan zal het 

C:DA de 'greep' op en contact met het 

christcliJk middenvcld voor een reeks 

van jaren gaan missen, omdat het mid

denveld cr zip1 immers bclangen aan 

ck ordc gewoon zakcn doct en moet 

docn met 'paars' en wie weet valt datal-

lcmaal welmee. Hier schuilt een van de 

grootste hedreigi ngen voor de toe

komst. Deze kan worden algewend 

door het roer radicaal om te gooien. 

Lukt dat niet dan zal het stil blijven in 

de oppositiekamers aan het Binnenhof. 

Bondgenoten worden met anderen, 

daar gaat het om. 

Contacten met one-issue
organisaties 
Bremmer toont zich voorstander van 

het aanhalcn van contacten met de zo

geheten 011c-issuc-organisaties. Er sprcekt 

enige koudwatervrees uit zijn bijdrage 

als het gaat om de aansluiting bij het 

nicuwc n1orele cngagen1cnt. 

Nieuw7 lcdere Nederlander die hij ver

huizing het vcrhuisbericht gebruikt dat 

op zijn postkantoor te halen is, vindt 

daarop enkelc van de door Bremmer 

genocmde organisaties vermeld. Het 

gaat zogczcgd, on1 hurgcrlijke organi

saties waaraan honderdduizenden mee

docn en die dat als even vanzell

sprckend hcschouwen al-; het bestellcn 

van de catalogus van een postorderbe

drijl (ook al genoemd in dar verhuishe

richt) 

Zcker, de ollc-issuc-organi<,alie heelt veel 

van de actiegroep. De eenzijdighcid die 

zowel grote deskundigheid al-; (hinder

lijkc7) bevlogenheid kan voortbrengen 

Nogal wat mensen die ziJn gctroHen 

door de jongste water-,nood zijn gc

neigd dat richting milieugroepen te be

amen. Maar aannemend dat het C:DA 

de gave des onder-,cheids hezit moet 

zinvol handelen hier mogclijk zijn Het 

lcit dat dcrgelijke contacten kennelijk 

niet ol nauwcli1ks hestaan baart meer 

zorgen. 

Fn van de hevlogenhe1d kan wellicht 

een vonkje overslaan naar de partij, die 

dat best kan hebbcn_ 
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Uitdagingen 
Het gaat de komende jaren om het vin

den van een zodanige houding en op

stelling dat het belang van de ander in -

uiteraard- politieke zin aan de orde kan 

komen. Dat vraagt diep door de kniecn 

gaan tot aan het lokale niveau toe, zo

als Bremmer terecht stelt. 

Zoals de oude wijken niet het exclusic

ve domein van de PvdA zijn, i'> her do

mein van het CDA hreder dan hoeder 

van identiteitsgehonden organi'.aties, al 

heeft het op dat terrein een biJzondere 

verantwoordelijkheid die mi)llS inziem 

sterker moet worden ingevuld. 

De belangrijke vraag voor de toekomsl 

is of vanuit het lokale niveau en verder 

Contacten met 

jongeren 

( organisaties) zijn 

nodig om 

verbanden kunnen worden 

gelegd met de burger en met 

zijn organisaties en of er een 

open oog en oor 1s voor het 

scala aan problemen, teleur

stellingen, initiatieven en 

idealen van mensen. 

aansluiting met de Stijl van optreden, openheid, 

toegankelijkheid, werkelijke 

ge1nteresseerdheid zullen hct 

dan van onze bestuurlijke 

'oude Adam' moeten winnen. 

toekomst te 

houden. 

Zo bezien is er vee! werk te 

doen en weer een wereld te winnen. 

Bondgenoot worden van en met vele 

anderen zal dan blijken minstens zoveel 

op te leveren als het nog te schrijven 

rapport van het Strategisch Bcraad. 

Wie micro met de samenlcving bezig 

is, zal ook macro niet vee! anders waar

nemen, het hooguit anders formulcren. 

Het gaat om een activerende aanpak en 

om bij wijze van spreken, uitputtend 

contact met mcnsen, oude en nieuwe 

organi<>aties en verbanden. In begin-;el 

kent het terrein geen beperkingen en 

heeft aile, prioriteit 

Op voorhand zou ik echter een lans 

willen breken voor contacten met jon-

gcren(organi<.;atic-;). l)ezc zijn nodig 

om aansluiting met de toekomst te 

houden, met I hun I denkhcelden en 

ideecn, maar evenzeer om vanuit CDA

visie te helpen en te hemoedigen, het 

dchat atln te gaan. werk tc genc-rcrcn 

enz. 

Hier, maar ook op vee! andere terrei

nen liggen zoveel uitdagingen voor de 

volksparti) die het CDA is en moet blij

ven, dater werk in overvloed is. 

Ongebaande wegen liggen in het ver

schiet. Het zal enige moeite vcrgen om 

ze tc vinden en te betrcden maar het is 

mcer dan de moeitc waard om op dezc 

wijze een positie te hcrwinnen. 

N. SchoutCI1 Iilii\ dir·ecteur lhlll l1et Nedcr-lands 

( .'lnistcli;k ( )uderncllleiwerhond llmncn /Jet 

CDA !Pill l11j ondn cmdnc uoorzilln Pilll de 

St!l!Jtnu} K11dn- c11 Vonliiii!}SIPerk T/JdiJS is In; 

zclfstcmdiy o!-i)<ll1isatic-ilduiscui-

Forum 
In deze rubriek passen kortere hij

dragcn waarin kort en krachtig ar

gumenten gegeven worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn welkom die in niet meer dan 

2000 woordcn een prikkelende 

kwestie neerzctten. De opinie moet 

passen in de opzet van CDV: hct 

dient te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 
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