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Wil het CDA een stevige positie in het politieke krachtenveld blij

ven behouden, dan zal het de draai moeten maken van steun van 

'verwante' maatschappelijke organisaties naar bijna uitsluitend 

steun van individuele kiezers. Oat is een zware opgave. Enkele ja

ren een wat minder vooraanstaande rol spelen op het politieke 

speelveld kan daarbij de rust verschaffen die nodig is om die draai 

te maken. 

H 
et CDA hedt het zwaar 

voor. z'n kiczen gekrcgcn 

hct laat<,te half jaar Ecn 

lwctje vcrgelijkbaar met 

de -;]agen die de KVI' in de zevcntiger 

jaren verwerken moest; op 

ba,is waarvan de onder

gang van de christen-de

mocratic in Nederland 

werd voorspeld. De vor

ming van hct CDA zou de 

laatste strohalm zijn. dat 

zou wei blijken, wa<; het 

verhaal. Fen laatste opris

ping voordat het Iicht de

finiticf zou worden ge-

Twecde-Kamerverkiezingcn van I ')86: 

Y zctel-, winst. Zeer onverwacht, zclfs 

de beste kenners van de christen-demo

cratic hadden hier niel op gerekend 

De winst werd geconsol!dcerd bij de 

T weede- Kamerverkiezing

en van 198'!; een huzarcn

stukje .fv1aar in 19'!4 licp 

het tout, en niet zo'n bcet

je Wat is daar nu de oor

zaak van. Zo opcen-. die 

duikeling. Het rapport van 

de Commissie Cardeniers 

gaat uitvocrig in op de 

oorzaken van het absurde 

verlies biJ de laatste kJ-
doofd. merverkiezingen. 

Het is anders gclopen De drs. P Bukman lndcrdaad ab,urd, nog 

ecrste jaren na I '!80 ging hct wcliswaar noo1t vertoond. Het was wijsheid de 

op en neer in de peilingen en bij ver

schillcnde verkiezingen Zwartgallig

heid van de politieke commentatorcn 

leek bewaarheid le worden. Totdat de 

ommekeer kwam halverwege de tachti

gcr jaren, met als culminatiepunt de 

grote vl'fkiezing-,overwinning bij de 

oorzaken van dezc vriJe val te Iaten 

analyseren, want van aile krachten leek 

aileen de zwaartekracht nog maar vat te 

hehhen op onze politieke beweging 

lk zal de voortreffelijke analyses van de 

Commissic Cardemers niet becommen-
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taricren. Waarom zou ik; ze zijn zecr 

relevant voor de oplo'>sing van de pro

blcmatiek waar onze parti) mce wor

stelt. Aileen al de analy<;es makcn hct 

rapport zccr lczcmwaard. h i'> hij de 

analy'>e van hct dramati-

jcugdhcwcging en llportorganJ<..,atics; 

cducatJcvc vercnigingen; 

etc. etc. etc. 

Kortom, een verzuild instrumentarium, 

dat de hctrokken docl-

'>che vcrlic'> van de part1J 

cchter een categoric, naar 

miin oordeel, wat onder

helicht gebleven en dat is 

het effect van de langzaam 

doorwcrkende secularisa

tie. Daar wil ik ccn paar 

woorden aan wiJdcn. 

Het effect van de 
groepcn stcrk richttc op 

de band met de eigen zuil. 

Binnen de verschillcndc 

zuilen ondersteundc men 

elkaar. Mcdc via inschake

ling van hct kerkelijk gc

zag werd ecn sterke 

groepsdiscipline gegcne

rccrd. Dat gaf ccn zekcre 

eenkennigheid, maar het 

hielp wei. 

doorwerkende 

secularisatie is in de 

analyse van de 

commissie-

Gardeniers wat 
Emancipatie 
Noodzakclijkerwijs moct 

de gcschiedenis er dan 

even aan te pas komcn. 

onderbelicht 

gebleven. F.r is meer over te zcggen, 

maar in essentie maakt de 

De christen-democratic in Nederland 

hecft haar wortel'> in de emancipatiehe

wegingcn van de rooms-katholickc

cn orthodox-protestante volhdelen. 

Bewegingen die rond I R50 hehoorlijk 

op gang kwamen. Bcidc hewegingcn lij

ken sterk op elkaar, zijn gelijksoortig. 

In hcide gevallen is er - bcwust of als 

verzelfsprekendheid - gckozen voor de 

ophouw van ccn maatschappclijk in-

strumentarium van eigen signatuur, om 

de emancipatieprocesscn te versnellen, 

betcr te kunnen behccrscn. om zodoen

de de docleindcn eerder te hereiken. In 

dat kadcr kan gewezcn worden op 

rooms-katholicke en protestants-chris

telijke: 

dag-, week- en maandbladen; 

om rocporgan i'>atie'>; 

'>Cholcn, hogescholen, univer'>iteiten; 

politieke partijcn; 

helangenorgani'>aties, zoals vakbewe-

ging, werkgevers-, middenstands- en 

bocrcnorgani'>aties en coi:ipcratics; 

- organi'>aties en instellingen op het 

gchied van de volksgezondheid, 

woningcorporaties; 

christen-democratic dec! uit van dezc 

emancipatieprocessen en de daarhij hc

horende solidariteitshelcving. 

Operatie geslaagd 
Beidc cmancipaticproccssen zijn zccr 

succesvol gcweest. Niemand kan dat 

ontkcnnen, mcde dankzij de gehruikte 

methoden en ingezette middelen om 

de hevolkingsgrocpcn te motivcren en 

tc mohiliseren voor hct hereiken van de 

doelstellingen. 

l\1et andere woorden: de cmancipatic is 

reeds geruimc tijd gelcden voltooid. 

Het is mocilijk terzake ecn precies punt 

te markeren, maar dat ligt mijns inziens 

cerder v66r dan na de Tweede 

Wereldoorlog. Des te opmerkelijker dat 

de verzuildc maatschappclijkc structuur 

met gemak de oorlog overleefde. 

De initialicvcn tot ontzuiling kregen 

geen brede steun en dus gcen kans. Het 

instrumentarium, zoal'> eerder heschre

ven, werd weer in voile luister hcrstcld. 

Echtcr en dat is het grate verschil -

nict meer als voertuig van het initielc 

emancipatie'>treven. Ergo: minder func-
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tioneel en daardoor fundamenteel ver

zwakt; hoewel dat niet aanstonds bleek, 

Secularisatie 
lntussen kreeg in de vijftiger jaren een 

maatschappclijk verschijnsel geleidelijk 

vat op de samenleving, Een vcrschijnsel 

dat aangeduid wordt als sccularisatic, te 

dehnieren als het zwakker worden van 

religicus-levensbeschouwelijke overwe

gingcn bij het maken van persoonlijke 

en maat'>chappelijke (inclusief politie

ke) keuzen, Dit verschijnsel heeft de 

positie van de verzuilde samenleving, 

die toch al was verzwakt door functie

verlies, gaandeweg verder 

Effecten voor het CDA 
Nogmaals, het gaat meer om het dui

den van een proces, dan om een exacte 

gcdetailleerde beschrijving. En het gaat 

uiteraard om de effecten voor het 

CD A. 
Het CDA en zijn voorgangers (KVP, 

CHU, ARP) hebben als delen van het 

emancipatie-instrumentariurn bijna een 

eeuw lang kunncn bouwen op de steun 

en loyaliteit van de andere delen. 

Familiegevoelens, solidariteit, loyaliteit, 

ook bij legitieme meningsverschillen 

op basis van speciheke grocpsbelan

gen; elkaar politick afdekken; elkaar au 

fond niet in de steek Iaten, 
ondcrmijnd Niet schoks

gewijs, maar gcleidelijk, 

langzaam maar zeker. Dit 

proces behoeft gecn uit

vocrige heschrijving. lk 

Te laat is de 
etc. etc .. 

conclusie getrokken De ondermijning van de 

verzuilde samenleving 

heeft voor het CDA als 

gevolg gehad, dat de poli

tieke steun van de organi

saties en instellingen niet 

mcer vanzclfsprekcnd is; 

casu quo is verdwenen. 

Met andere woorden: het 

CDA kan niet mcer, zoals 

dat het CDA niet 

noern maar een paar voor

heelden; de recente fall-out 

van dit proces. De hoeren

bondcn verkeren in cen 

meer kan rekenen 

op de 

gei"nstitutionaliseerde 
proces van fedcratievor-

steun van de 'familie'. 
ming. Dit geldt cvenzo 

voor de Vereniging van 

Nederlandse Ondernemingen (VNO) 

en het Nederlands Christelijk Werk

gevcrsverbond (NCW) en de rooms

katholieke- en algemenc middenstands

organisaties in het Koninklijk Neder

lands Ondernemersverbond (KNOV). 

Op onderwijsgehied en in de volksge

zondheid hehhen zich de laatste tien

tallen jaren vele processen voltrokken, 

die de oorspronkelijke identiteit heh

ben verzwakt. Veel resterende lcvens

heschouwelijke organisaties en instel

lingen hebhen tot verhreding van hun 

identiteitsformule hesloten, of via sa

rncnwerkingsvorrncn met organisatics 

en instellingen met een andere levens

heschouwelijke achtergrond aan identi

tcitsgebondcnheid ingeboet 

vroeger, rekenen op de ge'institutionali

seerde steun van de 'farnilie'. Mij lijkt 

dat die conclusie, die overigens meer 

dan gcrechtvaardigd is, te laat is ge

trokken. 

Het CDA zal de traditionelc institutio-

nele steun vanuit de 'farnilie' voortaan 

dus goeddeels moetcn onthcren. Er 

blijft dan geen andere dubhclconclll5ie 

over dan de volgendc: 

- enerzijds zal het relatiepatroon met 

de ge'institutionaliseerde sarncnleving 

nog systernatischer vcrbreed moeten 

worden (van een-kennigheid naar veel

kcnnigheid); 

- anderzijds zal de aandacht ook syste

rnatischer gericht moeten worden op 

de individuele kiezer en wat haar/hern 

CDV 7 8 '!+ 



hcroert, wat zij/hij relevant vindt. 

Op de eerstc helft van deze conclusie 

zal ik niet verder ingaan. Die spreekt 

voor zich en de partij hceft die weg ge

lukkig a! betreden. 

Over de twcede helft een enkcl woord 

meer. F.lkc politicke partij heeft ui

tcraard ecn boodschap voor mens 

en samcnleving; uitgangspunten en 

ecn politiek programma. 

- aansprekcnde atmosfccr. 

Daarbij gaat het meer om de uitstraling 

die men als partij (inclusief haar verte

gcnwoordigers) hecft, dan om prccieze, 

gedetaillccrde formuleringen van doel

stellingen en programma's. Dat laatste 

regardeert meer het kader. 

Het is de vraag of begrippcn als solida

riteit, rentmeesterschap, gesprcide ver

antwoordelijkhcid en rechtvaardigheid 

nog zo hoog scorcn in een 

Daarin is rekening gehou

den met wat de kiczcrs re-
Het ging het CDA 

gescculariseerdc samenle

ving, die zich los maakt 

gardeert. Dat spreekt voor 

zich. Toch is dit in een 

partij als hct CDA nooit 

de dominante factor ge

weest. Het ging voor een 

leven'>beschouwelijke par

tij, tevcns uitgesproken 

bestuurderspartij, vooral 

om wat wij gocd vindcn 

voor de samcnleving. Dat 

strookt niet per dcfinitie 

vooral om wat wij 

goed vinden voor 

de samenleving. Oat 

strookt niet per 

definitie met wat de 

samenleving goed 

vindt voor zichzelf. 

van z'n traditionele wor

tck 

Daarbij is ccn essenticle 

factor of de individuele 

kiezers op basis van de 

uitstraling van de partij, 

de bezicling van haar ver

tcgenwoordigers en hun 

beroep op christelijk-hu-

met wat de samenleving goed vindt 

voor zichzelf. Er is tussen beide in be-

ginsel een spanning. 

In de veranderendc maatschappelijkc 

omstandigheden is wat kiezcrs voor 

zichzelf relevant vindcn een factor van 

toenemend gewicht bij de keuze voor 

ecn politiekc partij. Daarbij spelcn af

gezicn van de nog steeds bestaande 

wereld- en/of lcvensbeschouwelijke 

achtergrond in toenemendc mate de 

volgende factoren een rol: 

individueel-matcrieel belang; 

bchoefte aan een rechtvaardige ovcr

heid; 

behocfte aan ccn efficient werkende 

ovcrheid; 

veiligheid in en om huis en op straat; 

<,olidaritcit met de/het zwakke, maar 

in combinatie met het vcrvullen van 

burgerplichten; 

aansprekend lciderschap; 

CJ)V 7.'H '!-l 

manitaire waarden zich 

thuis voelen (happy, scnang), zich be

schermd en veilig voelen en zich aan

gesprokcn voelen om mee te doen, 

steun tc geven via stemgcdrag. 

Het is ecn zeer zware opgavc om die 

draai van institutionele stcun naar bijna 

uitsluitend steun van individuclc kie

zers te maken. Toch zal dit moeten om 

als christen-dcmocratie cen stevige po

sitie in het politieke krachtenveld te 

behouden. Enkele jarcn een wat min

der vooraanstaande rol spelen op het 

politieke spcelveld kan daarbij de rust 

vcrschaffen die nodig is om die draai te 

makcn. 

Drs P Bukmmt ( 1931) is mi11isler vmt 

Lrmdhouw, Naluurheheer Cit Vissert) 

n 
0 

;J> 

. I 

m 

z 

I 

m 

-1 

< 
m 

;o 

;J> 

z 
0 

m 

;o 

m 

z 
0 

~ 

v 
0 

m 

z 
< 
m 

r 

v 


