
Er bestaat geen vanzelfsprekend CDA-electoraat meer dat kerke

lijk en hecht verankerd in zuilen is. Mensen zijn sterk ge"individu

aliseerd en treden organisaties open en flexibel tegemoet. De 

ideologie van de zuilen is ook gemoderniseerd, algemeen en vaag 

geworden, het tegendeel van fundamentalistisch. 

T
och hoort men een hcr

nieuwde roep om waarden 

en normen. In toenemende 

mate vinden mensen een 

christelijke nrgani'>atiecultuur en chris

ten-democratische politiek loch wei 

bclangrijk Maar wei een politick die 

nuchter, zakc·lijk en duidclijk i'>. Aan 

hct CDA de uitdaging op 

op deze bclangrijke veran

deringcn in het midden

veld in te spelcn 

Over hct hegrip 'maat

<,chappelijk middenveld' 

kan heel ingewikkcld wor

den gedaan, maar dat 

heeft natuurlijk gecn zin. 

Het gaat in wezcn om het 

geheel van maatschappe-

ll'fll/i/,'_ 

In de politick wordt het bcgrip 'maat

schappelijk middenveld' nogal eens vcr

cngd tot 'de sociale partners' Dat is 

maar ecn onderdeel van de 'civil somty' 

en misschien niet eens het belangrijkstc 

onderdecl. We moetcn vooral dcnkcn 

aan organisaties ten hchoeve van de ge

zondhcidszorg, hct ondcr

wijs, het welzijn en de 

in formaticvoorzieni ng, 

bijvoorheeld de media. 

Belangrijk zijn van oudsher 

- zeker voor de christen

democratic de bocrcn-, 

tuinder-.- en vissersorgani

saties voor zover die voor

bij evidentc eigenbc

langen ook het algemene 

bclang dienen. 

lijke organi'.at1es, waarin Prof dr A.C Zljdemeld Wat kla'>'enstructuur be

burgers van allcs met elkaar onderne- treft heeft het hegrip 'middenveld' nog 

men. Daar, in die organisaties, dragcn 

ze, met wei degelijk ook het cigcnbe

lang voor ogcn, bij tot het gemccn

schappelijk belang. Het Engel'> heeft cr 

fraaie woorden voor: een 'ciuil \ociety' 

dat voorhij het particularistische eigen

bclang ten dicn<,te staat van de 'co>>IIIJOH-

( IJV 7 H '!4 

ecn aanvullende betekenis: het gaat 

hier ook om hct geheel van midden

stands- en middcnklasscgroeperingen. 

Via hun vakverenigingen hebbcn dear

hciders er vcclal met succcs naar gc

streefd om sociaal-economisch tot de 

bourgeoisie op tc stijgen. Het midden-
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veld is bij uibtek het resultaat van wat 

in de Franse sociologic wei eens de 'em

bourgcoisemCilt' wordt genoemd. 

Vanwege de belangrijke politieke rol 

die dit middenveld in om land altijd 

heeft gespeeld, wordt nogal eens het 

begrip corporatisme ge-

denveld nog steeds verzuild, vooral 

daar waar het de kern van de heden

daagse samenleving hetreft onderwijs, 

gezondheidszorg en media. Er zijn 

zelfs nieuwkomers, zoals de 

Universiteit voor de Humani'>tiek te 

Utrecht en het toenemen-

bruikt. Men moet daar 

voorzichtig mee zijn. 

Strikt genomen staan in 

een corporatistisch sy

steem de maatschappelijke 

organisaties ten dienste 

van de al dan niet stcrk 

gecentraliseerde staat, zijn 

daar als hct ware de ver

lengstukken van 1 Dat was 

tot aan hct hoogtij van de 

verzorgingsstaat in ons 

land niet het geval. De 

merendeels verzuilde or

ganisatics in hct midden

veld waren ten opzichte 

van de staat juist au

tonoom. Dat wcrd onder 

Vervaging van 
de aantal islamitische ba

sisscholen als mogelijk 

begin van een verdergaan

de islamitische verzuiling 

Wat veranderde is vooral 

het karakter van de levens

heschouwelijke inhoud 

van de zuilen zo u wilt, 

hun ideologie Die is in ai

le gevallen gemoderni

seerd, algemeen en vaag 

geworden - het tegendecl 

van fundamentalistisch 

dus. Katholieke scholen, 

levensbeschouwe-

lijke identiteit ten 

behoeve van de 

Grote Neutraliteit 

en radicale 

individualisering 

zijn de twee 

grootste 

bedreigingen voor ziekenhuizen en media 

het CDA. 
zijn niet n1eer 'rooms', 

maar katholiek-in-algeme

ne-zin. Het is een organi

meer in de juridische vorm van de 

stichting uitgedrukt Wei hadden de 

bestuurdcrs van de grote en machtige 

organisaties nogal vee! invloed in de 

politicke arena. Deze invloed had in

derdaad een corporatistisch karaktcr. 

Nog steeds verzuild, maar wei 
veranderd 
Dat maatschappelijke middenveld is in 

Nederland van oudsher verzuild, dat 

wil zeggen op verschillendc lcvensbe

schouwingen gefundcerd: rooms-ka

tholick, liheraal-protestant, orthodox

protestant, socialistisch- humanistisch, 

liheraal-humanistisch. En juist hier is 

scdcrt vooral de Jaren zestig sprake van 

ingrijpende veranderingen die ik kort 

de revue laat passeren. 

Om te beginnen:wat organisatiestructu

rcn hetrcft is het maatschappelijke mid-

satorische identiteit, onderdeel van een 

ruime, open-katholicke organisatiecul

tuur. Dat geldt ook voor de andere ho

vengenoemde levensbeschouwingen. 

Voorts - en dat is hiermee nauw ver

honden - zijn de mensen in deze vaag

verzuilde organisaties sterk g6n

dividualiseerd, of anders geformulcerd: 

zc zijn niet meer, zoals in de jaren vijf

tig, vanzclfsprekend 'katholiek', 'socia

listisch', 'humanistisch', 'prote<,tanr..' 

Ook zien zc zichzelf niet als vanzelf

sprekendc ondcrdelcn van een collecti

viteit die hen in hun Ieven zou kunnen 

controlcren. Er is nauwelijks meer '>pra

ke van collectivi'>me en de daarmee ge

paard gaande groepsdwang is sterk 

afgenomen, zo niet geheel verdwencn. 

Ze zitten met andere woorden heel los 

in hun verzuilde ja'>je'>, zo lm dat ze lie

ver niet toegeven nog steeds verzuild te 
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zijn. Hun loyaliteit met hun organisa

tics is open en flexihel. 

Ook i'> van bclang dat mel hct uitdijcn 

van de sterk gecentraliseerde verzor

gingsstaat de autonomic van de verzuil

de organisatics verminderde. Door de 

vaak overvlocdige <,uh<;idiering die gre

tig werd aanvaard, werdcn vooral de 

organisatie<; in de gezondheidszorg, de 

welzijnsscctor en het ondcrwijs stcrk 

afhankelijk van 'Den Haag' en de des

bctretlcnde ministcries. Deze afhanke

lijkheid werd nog verstcrkt door de 

professionalisering van de zorg. 

lmmers, 'professionals' hebben er be

lang bij zoveel mogelijk subsidies 'bin

ncn te halen' en oricnteren zich 

dientcngevolge meer op 'Den Haag' en 

andere overheden dan op de vcrzuilde 

achterban. 

Het CDA en het middenveld 
Hct verwilde, maatschappclijke mid

denveld is van oudsher en nog steeds 

biJ uitstek het politieke terrein waarop 

de christen-democratic operecrt. Zou 

de ontzuiling in de toe-

Vervaging van levensbeschouwelijke 

identiteit ten behoeve van de Crute 

Ncutralitcit en radicale individualisc

ring, het einde van iedere vorm van 

collectieve loyalitcit en van verant

woordelijkhcid voor het algemcne be

lang, zijn indcrdaad de twee grootste 

bedreigingen voor het CDA. Wic in 

dezc richting die vooral bij de zogehe

ten 'pomo's' ('post-modernisten') popu

lair is, mecpraat en meedoct, zaagt de 

wortels van het CDA af. 

Natuurlijk betekent dit niet ccn plei

dooi voor een terugkeer naar de verbc

ten lcvensbeschouwelijke tegenstel

lingen en het Gemelnschaft-collectivisme 

van de jaren vijftig' Er is een eigentijdse 

en moderne vorm van zuilenidentiteit 

en cen eigentijdse, moderne vorm van 

collectivisme. 

We hoevcn daar het huidige CDA-pro

gramma niet of nauwelijks voor bij te 

stellen. Het ligt vervat in de idee van 

een door de Bijbel g6nspireerde veranl

woordelijke samcnleving; een inspiratie 

niet aileen voor kerkelijke, maar ook 

voor rand- en buitenkerkc

komst radicaal doorzetten, 

bij voorbeeld door tal van 

fusics tot omvangrijke or

ganisatics, waarin de zui

lenidcntiteitcn in een 

Het post-
\ijke burgers. De idee van 

een vcrantwoordelijke sa

menleving komt zelfs te

gemoet aan een door 

steeds mccr men sen steeds 

Crotc Neutralitcit opgaan, 

dan ziet het cr voor het 

CDA a is politicke volksbe

weging op het middenveld 

somber uit Zou bovcn

dicn de individualiscring 

radicaal doorzetten en 

burgers zich geheel terug-

modernistische 

adagium Anything 

Goes helpt geen 

mens verder, als het 

om belangrijke 

ethische 

vraagstukken gaat. 

sterker gevoelde behoefte. 

De door velen gesigna

lccrde individualisering 

ten spijt is toch waar te 

nemen dat steeds meer 

mensen zoeken naar zin

volle kaders, waarbinnen 

trckken op hct per dehnitie kleine ei

genbclang - vcilig verschansl achter de 

voordeur, zondcr enig verantwoorde

lijkhcidsgevocl voor wat er buiten de 

voordeur gebeurt- dan ook zijn de da

gen van het CDA gcteld. 

zij hun Ieven kunnen reali

seren. Kennelijk houden mensen het 

niet lang vol in puur functionele en ra

tionelc verbanden, hebbcn zij behoefte 

aan \eel- en werkkadcrs die zij als zin

vol ervaren. Hocveel humbug daar ook 

vaak mee vcrbonden is, men moet het 
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zockcn naar vitalc hedrijfscultuur in dit 

Iicht zien en waarderen. Wanneer ccn 

organisatie in de private of in de pu

blickc '>ector z1ch afvraagt wat haar cul

tuur cigenlijk is. dan gaat het voorhij 

hct produkt dar wordt gemaakt of gclc

verd om ecn gedeelde ident1teit: 'dit i-; 

waar we met elkaar voor staan'. 

Het is in deze zin dat een verzuilde 

identiteit, hoe modern en du-; hoe vaag 

en algemeen ook, voor organisaties in 

het maat<>chappelijk middenveld nog 

steeds· of wei Iicht: opnieuw · relevant 

is. 'Waar staan we in deze organisatie 

met elkaar voor7 Welke zin en beteke

nis geven we aan ons gczamenlijke 

wcrkJ' 

Nauw met de organisationclc zinvraag 

verbonden is natuurlijk ook de her

nieuwde roep om waarden en nnrmen. 

We Ieven in een overdaad aan informa

tie en moeten steeds mecr leren daarin 

hct kaf van het knrcn te scheiden: 'hoe 

selccteren we de stromcn informatie die 

op om afkomen/ is een hamvraag in 

het volop gemoderniseerde Ieven. Ecn 

dergelijke selcctie kan natuurlijk aileen 

vanuit enigermatc duidelijke waarden 

en normcn worden gedaan. Ook kan 

hier gewezen worden op het toene

mende helang van ethiek ten opzichte 

van de modcrne technologic. Hct 

meest voor de hand liggende vonrhceld 

is de medische technologic wat zijn de 

ethische grenzen van de genenmanipu

laties, van het rekkcn en het vroegtijdig 

beeindigen van levenJ Ook de milieu

problematick stelt ons in toenemende 

mate voor morele problemen. Waarden 

en norm en zijn hier essentieel. Het mo

rcle grauw van de Grote Neutraliteit 

biedt hier natuurlijk generlci uitkomst, 

is hooguit de speelruimtc vnor een 

pnst-modernistische vrijhlijvcndheid. 

Maar hct post-modernistische adagium 

Anything Coc-; helpt geen mcm verder, 

als het om hclangriJke ethischc vl·aag

stukken gaat. 

De kerkgcnootschappen zijn notuurlijk 

de eer~t aangc\vczcn in~tantic" om dui

delijke waardcn en normcn aan tc hie

den en te verspreidcn. Dat i-; hun 

apostol1sche npdracht. Maar het is ook 

evident dat dcze waarden en normen 

voor zccr velen van ons niet 'hard' en 

zell-; niet 'concrect' zullcn zip1, zoals ze 

dat waren in het hoogti) van de verzuil

dc samenleving. Zc zullen 'open' en 

vaak ook 'flexihel' zijn, onderworpcn 

aan reflexics en dehatten en nict Ianger 

hecht verankerd in traditionele, institu

tionele kaders 2 Dat geldt ook voor de 
verzuildc organi-;aties in het midden

veld: hun menscn zullen erg losjcs in 

hun verzuilde jasjc steken Hun loyali

teit ten npzichte van hun nrganisaties is 

navcnant losjes en wordt gcdeeld met 

andere, niet zcldcn totaal verschillende 

loyaliteiten 

Dit alles hccft vcrgaande consequentie'> 

voor het CDA. Om te heginncn zou 

het een misvatting zijn te menen dat 

het CDA al., politicke partij een inhou

delijk hevredigend antwonrd zou kun

ncn geven op hovengenoemdc zinvraag 

van de burgers. Hct kan niet een surro

gaat-kerkgenoohchap worden en moet 

dus ook nnoit gaan 'preken' Wei kun

nen en moeten CDA-pnlitici deelnc

men a an het puhl ieke dehat over 

waarden en normen en over de vcle 

prohlcmcn die up ems maat-;chappeliJke 

hord liggen Ze zijn dan inderdaad 

declnemer<, aan dit dchat, niet woord

voerders voor een partij die zou weten 

hoe bet op ethisch en moreel gehied al

lcmaal zou moeten toegaan in om land 

Het CDA zal er verder mee rekening 

moeten houden dat de modern-vcrzuil

de organisaties in het maatschappelijkc 

middenveld weliswaar zijn traditionele 

elcctoraat herhergt, maar dat daarin 
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zoeken naar vita le bedrijfscu ltuur in d it 

li ch t zien e n waarderen. Wan neer een 

organisatie in de private of in de pu

blieke sector zich afvraagt wat haar cu l

tuur eigen lijk is, dan gaat het voorbij 

het produkt dat wordt ge maakt of gele

verd om een gedee lde iden tite it: 'dit is 

waar we met elkaar voor staa n' 

H et is in deze z in dat een verzuilde 

identite it, hoe modern e n dus hoe vaag 

en algemeen ook, voor orga ni sat ies in 

het maatschappe lijk middenveld nog 

steeds - of we lli cht: op ni euw - relevant 

is. 'Waar staa n we in deze o rganisatie 

met elkaar voor? We lke zin en beteke

nis geve n we aa n o ns geza menlijke 

werk?' 

Nauw met de organisationele zinvraag 

ve rbo nden is natuurlijk ook de her

nieuwde roep om waa rden e n norme n. 

We leve n in een overdaad aa n in forma

tie en moeten steeds meer leren daarin 

het kaf va n het koren te scheiden: 'hoe 

se lecteren we de stromen informatie die 

o p o ns afkomen ?' is ee n hamvraag in 

het vo lop gemodern iseerde leven. Een 

derge lijke se lectie kan natuurlijk all een 

va nuit enigermate duide lijke waarde n 

e n no rmen worden gedaan. Ook kan 

hi er gewezen worden op het toene

mende belang va n eth iek ten opzich te 

va n de moderne technologie. H et 

meest voor de han d li ggende voorbeeld 

is de medi sche technologie: wa t z ijn de 

ethi sche gre nzen va n de ge nenm anipu 

lati es, va n he t rekken en het vroegtijdig 

beëindigen van leve n? Ook de milieu 

prob lemati ek ste lt ons in toe nemende 

mate voor morele problemen. Waarden 

en no rmen zijn hi er essenti ee l. H et mo

re le grauw va n de Grote Neutraliteit 

bi edt hier natuurlijk generl e i uitkomst , 

is hoogu it de speelru imte voor ee n 

post-modernistische vrijblijve ndhe id . 

Maar het post-modernistische adagium 

Anything Goes he lpt gee n mens verder, 

a ls het om belangrijke ethi sche vraag

stukken gaat. 

De kerkge noo tschappen z ijn natuurlijk 

de eerst aangewezen insta nties om dui 

de lijke waa rden en normen aan te b ie

den e n te verspreiden. Dat is hun 

aposto li sche opdracht. Maar het is ook 

ev ident dat deze waarden en no nne n 

voor zeer ve len va n ons ni et 'hard ' en 

ze lfs ni et 'co ncreet' zu ll en zijn, zoals ze 

dat waren in het hoogt ij va n de verzuil 

de sa menleving. Ze zullen 'open' en 

vaak ook 'flexibel' zijn , onderworpe n 

aa n reflex iese n debatten en ni et langer 

hech t vera nkerd in trad itione le, in st itu

t io ne le kaders 2 Dat ge ld t ook voor de 

verzu ilde orga ni sat ies in het midden

ve ld: hun me nse n zu ll en erg losjes in 

hun ve rzuilde jasje steken. Hun loya li 

te it ten opzichte va n hun organisat ies is 

nave nant losjes en wordt gedeeld met 

andere, ni et ze lden totaa l verschill ende 

loya li teiten 

D it all es heeft vergaa nde co nsequenti es 

voor het CDA. Om te beg innen zou 

het ee n mi svatt ing z ijn te menen dat 

het CDA als politi eke pa rtij een inhou

del ijk bevredigend antwoord zou kun

nen geven op bovengenoemde z invraag 

va n de burgers. H e t kan niet ee n surro

gaat-kerkgenootschap worden en moet 

dus ook noo it gaa n 'preke n'. Wel kun

nen en moeten CDA -politici deelne

men aa n het publieke debat over 

waa rden en normen en over de ve le 

problemen die op ons maatschappelijke 

bord li ggen. Ze z ijn dan inderdaad 

dee ln emers aa n dit debat, ni et woord

voerders voor een partij die zou wete n 

hoe het op ethi sch en moreel gebi ed al

lemaa l zou moeten toegaan in ons land . 

H e t CDA za l er ve rde r mee rekening 

moeten houden dat de modern -verzu il

de organisaties in het maa tschappe lijke 

middenve ld we li swaa r z ijn traditi o ne le 

e lectoraat herbergt, maar dat daarin 
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vooral twee din ge n zijn vera nderd . Ten 

eerste, dit is ni et langer een va nzelf

sprekend CDA-elec toraat. Er hoeft niet 

dat te gebeuren , o f belangr ijke delen 

va n dit e lectoraat keren z ich va n het 

CDA af, schorten hun loya liteit op. 

Overi ge ns beteke nt dit ook da t ve le n 

later weer terug te w innen z ijn . Ten 

tweede, het electoraat van de KVP, de 

ARP en de C HU was door de bank ge

nomen kerke lijk en hecht vera nkerd in 

de bij deze partije n behorende zuilen 

o rgani sa ti es. D at is bij het C D A niet 

meer he t geval en dit za l in de toe 

komst nog sterker worden. Er zijn naar 

mijn mening in toe nemende mate men

se n die rand- , buiten- of misschien 

moet ik zeggen post-ke rke lijk z ij n . Ze 

z ijn in st rikte zin n iet meer 'chri ste lijk', 

maar v inden - mede gezien de bove n 

ge noemde z invraag - ee n chri ste lijke 

organ isa ti ecultuur en ee n chri sten-de

mocrat ische poli tiek toch wel be lang

rijk3 Maar d ie po li tiek moet dan wel 

nuchter, zake lij k en vooral duide lijk 

zijn. Zeker hie r ge ldt dat de loya li teit 

niet va nzelfsprekend is doch word t op

gescho rt , als men om wat voor reden 

dan ook ontevreden is met het po litieke 

opereren van de partij. 

Het CDA zal in de nabije toekomst op 

deze belangrijke veranderinge n in het 

maatschappelijke middenve ld en dus in 

z ij n e lectoraat moeten inspe len. 

Loya li te it va n het e lectoraat sp reekt 

niet mee r va nze lf maar moet met ve r

ee nde krachte n gesmeed , vas tge hou

den , of, zoa ls nu het geval is, herste ld 

worden. __. 

Prof. dr. AC. Zijderveld ( 193 7) is hoogleraar 

Sociologie aan de Erasmus U11iversiteit 

Rotterdam. 

Noten 
1 H et begrip 'corpo ratisme' is niet eenduidig en 
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wo rd t vaak normatief-po litiek ingevu ld. In de 

Angelsaksische literatuu r wo rdt bijvoorbeeld 

het geïnstitu ti ona li seerde overleg tussen vak ~ 

bonden , werkgeversverenigi ngen en overheid 

'corporatistisch' genoemd. Te zelfder tijd word t 

'corpora tism e' verwant geacht met fascisme . Ik 

gebruik het begrip in enge zin als volgt: 

Corporatisme is de ideolog ie en de politieke 

praktijk die maatschappelijke organisaties op

vatten als verlengstu kken van de gecentraliseer

de overheid welke ni et zelden ook gedomineerd 

wordt door slechts één polit ieke pa rtij. Scholen, 
sportvere nigingen, vakbonden, medi a en andere 

organ isaties zijn slechts in naam vrij en au

tonoom . 

De ruim te ontbreekt hier om op dit voor het 

CDA belangrijke punl nader in te gaan. De 

vraag is, in hoeverre de meeste kerkgenoot

schappen in de afgelopen decerrnia niet sterk 

intern gesecu lariseerd zij n, zich aan de moder

niteit met haar vage algemene waarde n hebben 

aa ngepast. De daardoor on tstane levensbe

schouwelijke leemte moet dan wel door andere 

organ isat ies worde n opgevu ld, zoals in de be

drijfskundige rage van het fenomee n 'bedrijfs

cultuur' (mel begrippen als 'mission statemen ts' , 

'rituals', enz. ). In Ame rika heeft deze interne se

cul ariserin g van de kerken al eerder plaatsge

vonden. Zie daarover Peter L Berger, Tbr uoisr of 
solm111 Assemblist. Clnislia11 Commi lmenl aud tbr reli

giou s eslablislmuul iu Amtrika, (Garden C ity, N .Y.: 

Doubleday, 1961 ). 
Z ie in dit ve rba nd prof. dr. A.C. Zijde rveld, 
'Van oude en ni euwe chrislenen . Cultuur en re

ligie en het C D A' , Christen Democrati sche 

Verkenningen 9/90, 366-372. 

Stellingen 
I . Slecht voor de v ita li teit va n dit mid

denve ld z ijn vooral: ve rgaa nde in d iv i

duali sering va n de burgers en 

ve rgaande regul ere nde invloed va n de 

staat (de overheden, maar voora l de 

rijksove rheid ). De verzo rg in gsstaat 

maar ook de moderne electronische 

techno logie h ebben de individualise

rin g e n de staats invl oed ve rsterkt. 

2. De zogenaamde 'z invraag' en het 

zoeken naar duidel ijke waarden en nor

men dringen z ich in een maatschapp ij 

op, wa nneer haa r middenveld aan e ro

sie onderhev ig is. 
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