
Na een tiental jaren waarin een groeiend CDA zich de titel carrie

repartij liet aanleunen wordt opnieuw de vraag gesteld wat de 

functie van politieke partijen en die van het CDA in het bijzonder 

is. Dat is hard nodig want met die carrierepartij is het niet zo goed 

gegaan in het politieke seizoen '93-'94. 

V
oor wie van het CDA houdt 

i'> het opgedragen thema al

lcrrmn<;t een neutralc-aca

demi-,che kwe-,tie Dat zal 

trm1wcn-; gc·lden voor allen die wezen

lijk verknocht zijn aan de democratic 

en voor hen die bcgrijpcn dat cr velcn 

zijn gcwee<,t die hun welzipl en hun 

carriere aan hun toewij

ding aan de democratic 

hehhen opgeoftcrd. Hct 

karaktcr van een partij, 

haar tunctie en organi<.a

tie<;tructuur zijn allesbe

halve techni<;che zaken, al 

moeten de verantwoorde

lijken wei over de nodige 

de,kundighcdcn be-,chik

ken. 

te verenigen, of een program-partij 

voor iedcr die zich in een politiek ac

tie-program zou kunnen vinden. De 

voor<;tandcrs van die laatste spraken 

over hun ideaal a]-; van een 'open' mid

dcn-partij, omdat niet-chri-,tenen wel

kom zouden zijn. De voorstandcrs van 

het eer-,te type hadden de titel 'open' 

Het Boek is de baas /)rs AJ'v1. Oostlmliler 

ook kunnen gcbruiken, 

omdat hun ideaal veron

der<;telde dat de partij ook 

open zou staan voor hen 

die het met met het partij

program eens waren. Dat 

lijkt gekker dan het is. In 

de lractie van de luropese 

Vnlkspartij maken we het 

bijvoorhceld mcc dar 

Brit<;e ( 'onscmaliPcs bereid 

zijn om elk programma

ti<;ch document te onder-

Het C:DA hecft v(H)r de tu-,ie in llJilU 

intcnsicvc discu'>Sics over de functie 

viln de nieuwe partij gevoerd Daar 

hing zell-, het uitel!ldelijk ja-woord 

vanal Het eerste dilemma waar men 

voor meende te <;taan wa<; de keuze tus

<,en cen conlcssionelc partiJ, die tot 

docl hecft om chri-,tenen in de politick 

( IJV 7 K 'l1 

tckencn omdat zij zulke <;tukken 

volstrckt onhclangrijk vinden. Zij hou

den zich er ook niet aan. Zir werden 

slechts lid omdat de lVI'-fractie groot 

en 'du-;' machtig is. In zo'n lractie kun Je 

JC heter Iaten gelden dan al-, Je apart 

-,taat. 

Het CDA hcclt hct dilemma 'confe<;<;io-
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nee! of programmatisch' overwonnen 

door zich als christelijk ge"Jnspireerde 

beginselpartij te definicren Zein partij 

vercnigt burgers die zich door ecn ge

meenschappel ijke christelijk-g6nspi

reerdc polttieke overtuiging met clkaar 

verhonden wcten. De lunctie van de 

partiJ IS derhalve het berciken van poli

tieke doelstcllingen op grond van de 

crkenning van principes die hoven de 

partiJ uitgaan. In zekerc zin is bij nns 

niemand de haas; h<:t Hock i-; de haas 

ln dat Bock is hct meest dcmocratise

rende wat men maar denken kan. Wat 

men ook vcrder over de functie van de 

partij moge opmerkcn. dte gchoorzame 

kcuzc voor een christeliJk georientcer

dc beginsclpartiJ staat vast cr1 normccrt 

de rest. 

Een leiderspartij? 
In cen interview met bet CDJA-leden

hlad 'lnterruptie' heh ik de conscqucn

tic van die keus ooit verduidclijkt met 

de slogan 'hij cins gccn Fiilna-Prii1Zifi 

Daarmee werd een 'leiders-partij' als 

strqdig met onzc principes vcrklaard. 

Tot in de f-:VI' trelt men echter lidpar

tiJcn aan die wei '>terkc trckken van een 

leidcrspart(j vertonen. Daardoor komen 

we in hct nieuwc Europecs l'arlement 

andere Crick<.c vertcgcnwoordigcr<, van 

de i'>Jc11 I )cllrocrillid tcgcn dan voorhecn, 

ccnvoudig nmdat cr <.Tn andere partij

lc:ider "- De Fransc oud-l'rcsident van 

de Repuhlick, Ciscard d'F-,taing, wa'> zo 

aan pcrsoonlijk lcider.,chap gcwend dat 

hij meendc op ergcn houtJC de aan<,lui

ting van de lihcralctl hij de lVP te kun

nen regelcn HiJ vond gelukkig geen 

navolging. Van de ltaliaon~c chriqcn

clemocraten was hckend dat men zrch 

aldaar niet op hcgi11Selprograrns hcriep 

maar op de toespraken van de toplic

clcn. Slcchts daaraar1 was bet br·aktcr 

en d<: politiekc Jigging van de partij at 

te lczcn. 

Het CDA en zijn voorganger<, hchhen 

vaak trekkcn van een 'lciderspartij' ver

toond. Dat is kcnneliJk ccn uitgcspro

ken verleiding voor partijen; voor de 

Ieiding zeit en evenzccr voor de Jan

hangers; hoezeer dat ook in striJd is 

met hct karaktcr van heginselpartij De 

waarschuwing tcgcn hct 'Fiilncr-Prii1Zifi 

kwam miJ clan ook op een hiJzondcr in

tensicvc en langclurigc beri.,ping te 

staan; hocwcl het vonr de tocnmaligc 

Ieiding heel ccnvoudig en voor de hand 

liggend wa.;; gcwcc"t al~ zij haar in':.tcnl

nling met die waar~chuwing had hc

toogd Dat wilde de partij-top tocn 

cchter lxsli'il niet' 

De Public Relations IPRJ-functionaris

sen vcrsterken die neiging tot lciders

cultu<,_ Concentratic van de puhlicitcrt 

op ec'n pcrsoon past in hun technieken. 

We mocten cr ons tcrdcgc van hcwu-,t 

zijn dat PR-hurcaus aldus cen specifieke 

visic op hct karaktcr van partijcn pro

bercn door tc drukkcn lkkend is het 

antwoord van de voorlichtcr van de 

Tweede Kamerfraktie op de vr·aag wi<: 

hct in hct CDA voor het zeggcn hcclt. 

'Hrinkman, Hnnkman. Brinkman' Dat 

grcnq aJn algodcnL maar pa\t gchccl 

in de PR-stratcgie Len soortgcliJke hui

tensporighctd trecdt opals 'de politick 

Ieider' de kcrnhcgnppen van bet CDA

Progranl van llitgang..,puntcn vcrtaalt 

op ccn wijzc die gccn vcrtaling mecr i\ 

n1aar ccn regclrcchtc on1huig1ng, waar

hij niet aileen de wcic\rden 'solidariteit' 

en 'rcntmcc.:.;tcr...,chap' vcrdwijncn moen 

ook hun betckcnis. Hct lcidcrschap kan 

in de pr·aktl)k bcruster1 bii ccn hcperkte 

elite. !)at bicdt weinig voordelcn hoven 

de tixatie op ccn individu. met name als 

zo'n elite tunctionecrt a!, eer1 kliek van 

pcrsonen die clkaar de hand hoven hct 

hoold bliJVCrl houdcn. Fen vee! lo.,.,ct-c 

hand tussen personcn en slcutclpositics 
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zou goed zijn. Al was het maar om te 

voorkomen dat de vertwijfeldc vraag 

rijst \vat moet iemand al niet lout doen 

om heengezondcn te worden/ 1\ loet 

het nog meer zijn dan honderden hui

ten hun schuld niet-herkozen raadslc

den, tientallen tot reeler-; schrik 

vcrdwenen wcthoudcrs, forse schade 

aan het lokaal hcstuur, twintig verloren 

Kamerzetels. ecn drastisch aangetastc 

positie van het CDA als regering'>partij 

en dus grote hezorgdheid over een 

voor de Ncdcrlandse maatschappij

-;tructuur mogelijk zecr 

organisatrestructuur verworpen die on

der andere inhicld dat aile politieke in

formatie en orienta tie nog slcclw, door 

de trcchter van her partijpresidium zou 

kunnen !open Diverse, organisatiekun

dig onderlegdc hestuurslcdcn herken

dcn onmiddelli)k dat hierin een groot 

gevaar lag voor het politick functione

ren van het parti)bestuur, het zou gc

woon monddood gemaakt kunnen 

worden. Fen riramide is nu eenmaal 

niets mccr dan een gral. Dat wnrdt nict 

goedgcmaakt door de macht van de 

overledene. Het is de 

schadelijke politiekc Men 

stellc daarnaast de te laat 
Een beginselpartij 

dood in de pot. 

Verlies van krachtseven

wicht bctckent een verlies 

van evenwicht in de he

hartiging van korte ter

mi)l1 partij-organisatori

schc helangcn enerzijds 

en de inhoudelijkc verdie

ping van de christen-

ontdekte vislraude en het 

de woestijn in zenden van 

een hijzonder hekwame en 

gewaardeerde minister en 

het is durdelijk hoezcer de 

verhoudingcn in het CDA 

<,checl gctrokken zijn. De 

top i'> zo onaantasthaar dat 

mag geen 

conjunctuur-

gevoelige 

allemansvriend 

worden. 

zij de partij aan onderlinge ruzies kan 

opotferen Hct is strijdig met het karak

ter van her C:DA. al-; ccn op de lli)hel 

georicnteerde beginselpartij, indien zij 

zich laat lciden door personen die geen 

enkelc ipolitieke ol niet-politickc) re

dcn kunnen bcdenken waarom ziJ hun 

,lcutelposities zouden mocten opgcvcn. 

Een partijpiramide? 
Sinds de lusic i'> er ovcrigcn'> steeds 

sprake gewecst van de opbouw van een 

pirarmdale hicrarchrsche structuur. I )c 

partij -organi-;aton~chc ovcrweg1 ngcn 

werden '>leeds belangrijker Dat is tc 

zicn aan het gelcideliJk tcloor gaan van 

het evenwicht van krachten tu<;<;cn 

encrziJd'> het partijsecretariaat en an

derziJd'> het Wctcnschappclijk lnstituut 

Het <,ecretariaat noemdc zich zelfs op 

den duur kortweg 'de partir Wei hedt 

hct parti)hcstuur a\ Jar-en gclcden een 
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democratische politick 

anderzijds. Waar dat toe leidt zicn we 

aan verkiczingscampagncs waarbij hct 

Wetcnschappelijk lnstituut zijn rol gro

tcndeel'> is kwijt geraakt. De herken

baarhcid van het CDA li)dt daar crnstig 

onder. 

Het kortc termijn partijbclang wordt 

doorgaans gdormulccrd in termen van 

machtsvcrgroting. De zin van de macht 

ligt echtcr in de mate waarin daarduor 

de heginsclcn van de partij beter tot 

hun rccht kunnen komen. Die zinvraag 

wordt echtcr, in de hittc van de strijcl 

om de macht. vaak nict gesteld Zo bn 

door cer1 ver'>chuiving van het cven

wicht binncr1 de partij naar de partrj-or

ganisatorische eenhcdcn her karaktcr 

van begimclparti) ernstig worden aan

gctast. Het gaat bijvoorbccld niet aan 

om de l'R-functionaris te Iaten heersen 

over de inhoudcli)k-prolilcrende in

breng ( Bociend is de rcgre'>Sie in de 
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lcuzen van de parti): van 'samen vcrant~ 

woordeli1k' naar lcuzen waarin \tcrk', 

'het voor hct zeggen hebben' en derge~ 

lijke rnacho~termcn voorop staan) De 

chri<;ten~dernocrati-,che overtuiglllg 

wurdt zo ondcrgeschikt aan I'R~inzich~ 

ten en ccn spcelbal van opportunitcits~ 

overwcgingcn. Zij verwordt tot slcchts 

ecn klantenbindend ingredient ter ver~ 

dediging van een politiek, die onafhan~ 

kelijk van het beginsclprogramrna van 

de partij tot stand komt. Het is hoogst 

ernstig a\, het CDA zich laat aanvocren 

door iernand die zelf zegt dat hij zich 

laat rneeslcpen door dit snort 'proces~ 

sen' 

De invloed van de sterrcwichelaars van 

de opiniebur·eaus is in aile partijcn te 

groot. Zij wijzen de weg naar 'bet gat 

in de rnarkt' of cerder nog naar de ge~ 

rniddelde mening van de kiezer. 1\icn 

nocmt dat deftig 'het zich vcrdnngen in 

hct politickc midden' De idealcn hcb~ 

ben hct zo allang vcrlnren 

Janhang tc wervcn, rnaar nict otn ecn 

conjunctuurgcvoclige allcmansvricnd te 

worden. 

De belangenpartij 
Een partij kan zich a\, hclangengrocpe~ 

ring zien waarbiJ ecn hepaald thema of 

cen bcpaalde bevolkingsgroep centraal 

staat. 

Thernatische parliJcn kunnen de breed~ 

te hcbben van een rnilieupartij of de 

smalte van een pressrcgroep voor of te~ 

gen iets, zij het 'Europa' of de 

BetuweliJil. Zc zijn trend~gcvoelig, ma~ 

ken niet de voor de politick zo kenmcr~ 

kendc atwegingen tussen belangen en 

waarden die aile in zckcre mate tot hun 

rccht rnoeten komcn. Dit type vorrnt 

nauweli1b ecn vcrlciding voor het 

CD A. zij het dat hct CDA in het recen~ 

te verlcdcn even de partrj van de 

macro~economische ci)tcraars leek tc 

worden. De daardoor ont'>tane idecle 

kegte en gebrck aan socia~ 
van de gangharc PR~idco~ 

logic Dat pa'>t hiJ een vi~ 

sic die in partijcn \outer 

macht-,structurcn zict. Hct 

is de hoogste tijd dat het 

hij hct C:DA weer gaat om 

hct bepalcn van de poli~ 

tickc discussie in ons land, 

Ons type partij lc herkenhaarheid hepaal ~ 

de rnede de zware vcr~ 

vraagt een ander 

soort politicus dan 

de 'moderne 

kiezi ngsnedcrlaag De I'V ~ 

DA hceft in her verkdcn 

lecrgcld hctaald door zich 

als doorgcdluik van he ian~ 

gcn te protilcren. De kcu~ 

ze voor dar type betckent 
kaderpartij'. 

en mogclrjk ook ecn beet~ 

Je daarhuiten, door het naar vorcn 

brcngcn van de cigen crcaticve ant

woorden op de vragen van dcze tijd. 

De I'R~tunctronaris is nuttig als het cr-~ 

0111 gatlt h6C die cigen hoodschap naar 

het grotc puhlick kan worden overgc~ 

dragen, maar die functronaris hcdt cen 

strikt diencnde tunctic Ziet hij geen 

kan<, om de cigen C:DA~hoodschap 

over tc brengen dan moet hii onmid~ 

dellijk ontslagen wmden. Her omgc~ 

kecrde mag nooit voorkomcn. Het 

\wort hij een bcginselpal'tiJ om vee\ 

cen gehn:k aan idcologi~ 

<,chc orrcntatic Voorheen wa<, de I'V ~ 

UA een andcr soon lwlangcnparti), 

maar dan ten dienstc van ecn min of 

men duidelirkc groep Links~gcoricn~ 

tcerde sociologen vrnden dat her nor~ 

male soort partij like andcr-c 

presentatie plcgcn zij te wantrouwcn 

als ideologischc verhullrng 

Toch is dit type helangenpartrjen in de 

Westersc dernocraticcn op z'n retour 

Klassc~ of qandspartijen zip1 er heken~ 

de voorheelden van. In dezellde hot:k 

horcn de oudcrcnpartijen. Etnische par~ 
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tijcn vormcn cen modern vcrschijnsel 

in diverse Ianden met cen bepcrktc dc

mocratische traditie. llij zulke partijen 

bcstaat de functie uit het hevorderen 

van de helangen van een klasse, ecn 

stand ot een racialc, confessioncle of 

culturele grocr. Hct CDA wordt door 

sommigen wei gezien als de partij die 

de helangen en machbposities van de 

confessioncel-christelijke hevolkings

groep hehartigt. Zo'n eenzijdige keuze 

stri1dt echrcr met het wezen van een 

heginselrartij 

Het buitengewone van 
beginselpolitiek 
BiJ de vcrdediging van roliticke hegin

selen gaat hct niet om thematische of 

groers-helangen maar om waarden die 

in rrincipe voor iedcreen geldcn. Men 

srreckt van univcrsallteit en van inclusi

viteit. Het CDA stelt bijvoorbeeld de 

hchartiging van de puhlieke gerechtig

heid als doc! van de politick. Dat is per 

dcfinitic cen waarde die hoven iedercen 

uitgaat. Hctzelfde geldt voor de centra

le rosirie van ethische normen en waar

den. llij zo'n rolitiek stclt de rartij 

zichzelt mede onder kntiek. Het C:DA 

prorageert daardoor, als daar princiric

lc redenen voor zijn, evengoed maatre

gclcn d1e niet in her helang van ziJ11 

eigen aanhanger<, zijll. lliJvoorheeld de 

steun aan moslim-mindcrheden in ons 

land Die steun vlocit voort uit de 

CDA-orvatting over een rechtvaardige 

overhcid. Her is nok voor (])A-crs 

heel vcr!eJdeliJk om de e1gen rartiJ or 

te vatten als de '.terke arm waarmee on

ze helangen en waarde-oordelen kun

nen worden doorgcvoerd (de zo

genaamde theocratische rartijl. l\1aar 

omdat wij publieke gerechtigheid als 

ccntraal overheid-,motid erkenncn zicn 

we de ovcrheidstaak tevens a!., bererkt. 

Steeds i'> de vraag 'war mag je met over-

( llV 7 ~ 'i 1 

heidsgcweld afdwingcnJ' 'Hoe voor

kom jc dat de overheid rartijdig wordt 

ten upzichte van de kcrkelijk-confcs

sionclc groepen7' Een zndanige terug

houdendheid in hct gebruik van 

overhcidsmacht en ecn zodanige visic 

op hct recht, dat ook aan onze eigcn 

bclangcn paal en perk stelt, roept ver

bazing en bewondering or bij menscn 

die een totalitair bewind achtcr zich 

hebben gelaten Ze vinden dat het top

punt van fatsoen en eerlijkheid. Als par

tij van normcn en waarden past het om 

dczc huge maatstaven vuor het beleid 

aan te leggen. Ze zijn de redding van 

de dcmocratie. Men kan ze vanuit een 

lihertijnse onverantwoordelijkhcid ter 

zijde Iaten, maar dan aileen dankzij het 

tatsocn van anderen. Vanuit een parasi

tain: polirieke houding dus. 

Sociale nood en 
individualistische deugd 
Partijen als zodanig ondergaan de wis

<,elingcn van het culturclc klimaat. Het 

ziJn sociale vcrbanden die hun !eden er

gens toe verplichtcn, bijvoorheeld een 

zcken.' trouw aan hun ja-woord regen

over de hcginselen van de partij. De 

politickc overtuiging vormt de mon'lc 

band tussen de lcden, zo <;tclt het 

Crondslagrapport. Lang niet iederccn 

wil zrin hand. Binnen her liherali-,mc 

he.,taat een hclangrijke stroming die dit 

<,oort sociale vcrbanden crvaart a!., een 

hepcrking van de vrijheid van het indi

vidu. Vooral D66 is daar cen goed 

voorhccld van. l\1en zou kunnen zcg

gen, 'Een cchte D'66-er is niet lid van 

een kerk. noch van ecn vakhond, noch 

van cnig ander va~::.t sarncnlevingc;vcr

hand en ook niet van J)(J6' Binding aan 

een heginsclprogram heeft men lange 

tijd vermcden. De visieprogram., wildcn 

mecr een voorspelling van trend., zijn 

dan ecn handvat voor sturing. Het ging 
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CDA-Partijwadsleden stemmen over het verkiezingsprogrammtl op de voorjtwrsparlij
raad 111 Rotterdam (Jato Hans Hordijk) 

er immer<; slechts om 'intelligent mee te 

drijven' op de stroom van de onafwend

bare moderne ontwikkelingen De poli

tieke thema's waarvoor men zich in 

D66 druk maakt zijn dan ook vooral 

techni5ch van aard: het referendum, het 

districtenstelsel, de gekozen burge

meester en minister-president, inspraak

proccdurcs etc. De rest wordt door 'de 

trend' hcpaald. Hct ging nooit over een 

inhoudelijkc politieke overtuiging Men 

presteerde het zelfs om na de 

Raadwerkiezingen met de enquetepet 

rond tc gaan on1 de burger~ tc vragen 

wat zc wdden dat er gedaan zou wor

den. In zo'n hoog-,t individualistische 

parti) valt de nadruk uitcraard op de 

pn<,oon van de politieke aanvoerder 

Stemmen op personen, op hun imago, 

d~t werd relevant kie-,gcdrag geacht 

Het hehhen van een partij werd open

liJk al5 een zaak van hctwljlelhaar he

lang gekenschetst 

Hct hoclt ons niet te verhazcn dat zo'n 

partij slechts ccn luttel aantal !eden 

hcclt. Van die nood wordt vervolgen<. 

een deugd gemaakt En omdat er vee! 

gamma-wetenschappers en media-des

kundigen D66 als passend bij hun ima

go ervaren ont<,taat er a! <.nel een 

weten-,chappeliJke en media-technische 

rechtvaardiging voor dit type partij 

t'v1en sprcekt dan van de 'modernc ka

derpartij'. Het woord modern !wort er 

al<. qua<;i neutraal waarde-oordccl bij. 

Het is de aanduiding voor iemand of 

icts dat intelligent meedriJft met een 

ontwikkcling die door de voor<;tandcrs 

als 'de trend' wordt aangeduid. Zo'n ka

derpartij heelt de minimumonwang die 

voor het functioneren als partij nodig 

i'>. Het kader be<.taat vooral uit per<.o

nen die in de partij ecn carriere zoeken. 

I:' en echte hand, huitcn die van het ei

gcnbelang, hodt er dus niet te zijn De 

partij geelt zelf ook gecn richting aan, 

ziJ hct dat vaak wei wordt aangegeven 

wat 'de trend' is. die namclijk gevolgd 

moet worden. Dcze kadcrpartijcn ho

ren uiteraard tot de bc<;tc klantcn van 

de marktonderzoekers en de opiniehu-

1-cau-,. !3ovcndien ZiJn zc hij uitstck de 
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rlaat<,en waar de ruhlic-relations des

kundigen zich lekkcr voelen en zich 

hooggewaardeerd weten. Zij krijgen de 

kam om de rolitieke \ijn te hepalcn en 

de thema's te kiezcn. Zij zijn de ma

nagers van de rublieke opinie. Omdat 

dit a\-, ecn techni-,ch werk wordt gez1en 

kunnen zir echter tegelijkcrtijd ver

schillcnde partijcn dienen. Dit is dan 

wei cen belangrirke reden voor de 

'vlucht naar het midden' Discussie'> in 

afdelingsverband zijn bij zo'n partirmo

del niet zo in trek. Het management 

van de orenbarc mening verloopt stuk

ken etfectievcr via de elcctroni.,che me

dia. Bij de keuze van rartijleiders moet 

uiteraard vooral op managcmentcaraci

teiten worden gelct en ook or zijn nci

ging om zich door trendmatige 

proce'>Scn te Iaten meevoercn. Een ach

tcrgrond in het bedrijfslcven strekt tot 

aanhcvcling. 

De kiezer is in dit concept object en 

niet subrect. Dat i'> onder meer tc zien 

aan hct fcit dat atfiches aileen nog op 

openbare aanpbkborden verschijnen en 

niet mecr achter privc-ramen. Van toc

wijding aan zo'n partir kan geen '>prake 

ziin, veelccr is de burger consument 

van het hc\eids- of het propagandapro

duct dat de modcrne kaderpartij hem 

voor-,chotclt. l'olitieke cultuurover

dracht, opvoeding in het denkklimaat 

van een '>troming, valt bu1ten de hori

zon. Hetzel ide geldt voor het hestaan 

van onalhankelijkc denktanks, d1e ver

rassende en potentiecl lastige hclcid'>

voor'>tellen kunnen voortbrcngen. I )at 

laatste is immers het werk van het tech

nisch-hcstuurlijk bdcr en de voorlich

ting..,dc..,kundigc 

De mondige burger als object 
van manipulatie 
Een goed voorheeld van deze denklijn 

trclkn we aan in hct voorlichtingsrap-

( IJV ~ s •q 

port van de wcrkgroep-De Clerck dat 

1n 1993 op vcrzoek van de EuropC'>e 

Commissie werd voortgebracht Daarin 

wordt uiteengczet hoc her voorlich

tingsbelcid moet worden gcbruikt om 

het beleid-,product van het ambtelijk 

apparaat van de 1-:uropese Cemcen

-,chappen aan de burgcr/consument te 

verkopen. Hct spreekt vanzelf dat het 

niet aangaat om de schaduwzijdcn van 

het helcid te t1men Ook is het heter 

om de aandacht tc richten op symbo

lcn die gcvoelens van instcmming or

roepcn. 1\ len grave niet te dicp. Fen 

scherpe ana\y-,e van de mogelijke rcac

ties van specificke doelgrocpcn bt"

hoort tot hct moderne instrumen

tarium. Tevcns moet inzicht ontwik

keld worden in de omgang met de me

dia opdat deze meehelpen hij het 

opbouwen van cen gunstig imago voor 

het partijheleid. AI deze maatregelcn 

zijn stukken eftectiever dan het moei

zan1e vcrcnJgings\vcrk van welccr, 

waartoe overigcns een or zijn vrijheid 

gesteld individu niet meer bereid is. 

Dezc kaderpartij pa-,t hij het groeiend 

onvermogcn van mensen om z1ch tc 

binden. Aile nadruk wordt gelegd op 

de kcuzevrijhcid van hct volwasscn in

dividu, dat men niet met idecle betuttc

ling moct \a-,tigvallcn Door dit vaak en 

hard tc roepen kan men verhergen dat 

dit 'vrijc individu' niet mccr is dan cen 

manipulatie-object. Vooral 

Er kan geen 

enkelvoudige 
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diegcnen die tot kritick op 

de manipulatoren opwekken 

worden hekogcld met her 

<,cheldwoord 'betuttclaar', 

omdat dcze '-ritici ontken

nen dat individuen allcmaal 

en altijd in staat zijn tot au-

politieke Ieider meer 

zijn in het CDA. 

tonome en voor henzelt rationelc he-

-,\i.,.,ingen Fn dat is nu juist de illusie 

waar de manipulatoren het van mocten 

hebbcn. 
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Het CDA; iets geheel anders! 
Wat voor partij zal het CDA moeten 

zijn? Wat voor type organisatie hoort 

hij een christelijk-g6nspireerde begin

'>elpartij? Dat is namelijk ons ankerpunt 

dat we ons niet door cen ot andere 

trendy PR-ideoloog Iaten afpraten. 

Cegeven de politieke veranlwoordelijk

heid van de burger, een centraal punt in 

onze politieke overtuiging, moet de 

partij voor en van iedereen zijn die de 

morele band van de gemeenschappelij

ke politieke overtuiging erkent en be

lecft. De CDA-visie op de burger houdt 

in dat de partij wil streven naar een 

tweerichtingvcrkeer in de onderlinge 

communicatie. Als ccnrichtingverkeer 

voldoende zou ziJn dan kunnen we vol

slaan met een klcine kaderpartij en een 

goed PR-bureau. En wie het niet verder 

kan brengen dan die onwang kan he

den ten dage deze nood tot deugd 

bombarderen. Het is niet primair 6nze 

verantwoordelijkheid als andere partij

en zich een andere tunctie toekennen. 

Dat is vcelcer een norrnaal uitvloeisel 

van de beginselen van de belretfendc 

partij, waaronder zijn vi.,ie op de bur

ger Ons type partij vcrgt uiteraard ook 

een ander soort politicus dan de 'mo

derne kaderpartij'. Namclijk een die 

dicht bij de burgers staat die met hem 

door hun ovcrtuiging vcrhonden zijn. 

Dus liever nict hel '>oort politiLus dat 

eeuwig hezig is zijn carriere

Weg met de hang kansen te herckencn, en der-

halve zich in vaaghcden of 

meerduidige uitsprakcn hult. 

Licvcr geen vcramhtelijke 

per.,onen wier beste e!gen-

naar een piramidale 

partijstructuur. 

schap het i'> dat ze goed met 

ambtenaren kunnen communiceren. 

Uever geen vol.,trekt onbckende men

sen wier goede rclatie'> hen lot plotsc

linge kandidaten voor belangrijke 

posities hehbcn opgestuwd. l.iever 

geen bctwelers die de slimme vragen 

van de 'gewone' partijledcn als lastig cr

varen. Liever wei mensen die meer uit 

het hart '>prekcn hetgeen immers niet 

apriori strijdt met het verstand 1 Die 

mensen bli)ken boeicndcr voor de me

dia dan de gladgestreken gocd getrain

de produkten van mediacursu<,sen. Voor 

zulkc politici is een sprcekbeurt voor 

een partij-afdcling iets anders en iets 

waardevollers dan voor welk andcr ge

zelschap ook. Daar tretfcn zij immers 

diegenen die de betere politiek-princi

picle intuhie hebben. Daar is het twec

richtingverkeer voor de sprcker zeit 

interessanter. Het zou een absolute vcr

arming zijn als hel contact mel de bur

ger aileen via prcssiegroepen en de 

maatschappelijke organisaties zou 

plaatsvinden. We zouden dan in corpo

ratisme vervallen. Het is niet vanzelf

sprekend dat verwante organisaties het 

C:DA steeds de goedc weg wijzen De 

eigen verantwoordeli,kheid van de po

litick en de rechtstreekse politieke vcr

antwoordelijkheid van de burger 

verei'>cn dat de wcg via de parti)-afde

lingen prioriteit hecft In die afdelingen 

vindt teven., de politieke cultuurover

dracht plaats, cen zecr belangriJke 

functie van de partij 

Het CDA en het middenveld; 
kritische partners 
Wat het C:DA in diverse rapporten luid 

en duidelijk de maatschappclijke orga

nisaties hedt toegerocpen moet het 

zeit cens tcr harte gaan nemen. Een po

liticus die met zijn gezicht in de rich

ling van de departementen en de 

ambtel1jke diensten i'> gaan staan, die 

verlicst het contact met de achterban. 

vooral omdat hij de hand met diens 

overtuig1ng n1et meer als politick 

hoog'>t relevant heschouwt. Zo'n politl

CU'> poneert geen thema's die hij aan de 



principiele creativiteit van zijn stro

ming ontleent, neen, al kon hij beter 

weten, hij kiest uit hct setje modieuzc 

kreten waardoor hij zich heeft Iaten 

overdor~deren: referendum, gekozen 

burgcmeester etc. etc. Hct nonsens-re

pcrtoire van een modicuze partij die 

niets dan technickcn in huis heeft! 

'Dicht bij de burger', dar heeft weinig te 

maken met het niveau van het opcn

haar bcstuur Die nabijhcid kun je nict 

door technische kunstgrepen afdwin

gen. Dicht bij de burger staat hij die 

herkenbaar is als dcgene die de overtui

ging van zijn partijgenoten en kiezers 

vcrtolkt. Een technocraat kan hoog en 

laag springen, hij zal daar nooit in sla

gcn, sterker nog: hij loopt vast in zijn 

technocratischc pogingen en in het 

aangclccrde lesJe; hij hccft nict eens de 

goede wcg naar de burger ontdekt' 

Het andere type CDA
politicus 
Dit bctekent dat voor de selcctic van 

kandidaten voor allcrlei functies andere 

criteria moeten worden gckozen. Men 

kan dan voorkomen dat in de Tweede 

Kamerfractic kcnnelijk maar e'en per

soon aangctrotfen wordt die die tractie 

zou kunnen leiden. Men kan dan men

sen kiezen die resistent zijn tegcn vcr

ambtelijking en tegcn het vervallen in 

hct hoven genoemde berekenende gc

drag Misschien dat dan die jongeren 

een kans maken die zowel ecn buiten

gcwoon goede christcn-democratischc 

intul'tie blijkcn tc hebben en een hoge 

mate van vcrtrouwcn in de partij genic

ten. Helaas rs hct nu net al-.of de partij 

wei graag breed uitmeet een echtc be

gin<,elpartij te zijn maar als het erop aan 

komt per-.onen met ccn geprohleerdc 

christen-democrati.,che visie, juist daar

om, bcschouwt als ongeschikt voor de 

'praktische' politick' Men ziet ze steeds 

weer op kansloze plaatsen. En dat tcr

wijl een beginselpartij weet dater niets 

praktischer is dan ecn goede filosohc. 

Een CDA waarin iets te 
beleven valt 
De functie van het CDA als christelijke 

beginselpartij vcreist dat ze met vcrras

sende antwoordcn komt op hedendaag

se vragen. Antwoorden die voortkomen 

uit een degelijke doordenking van de 

eisen van grondslag en traditie. Dat kan 

de neiging om angstig weg te duiken in 

'oude waarden' voorkomen. Ecn onaf

hankelijke en zonodig kritische denk

tank is dus onontbccrlijk. Weg met de 

hang naar een piramidale partijstruc

tuur. Zo'n onafhankelijke dcnktank 

versterkt de behoefte aan tweerich

tingvcrkeer in de ondcrlinge communi

catie. Daar is wat mee tc bclcven' 

Spreiding van verantwoordelijkhcdcn 

in de Tweede Kamerfractie is een logi

sche consequcntie van onze uitgangs

punten. Hct stapelen van woord

voerderschappcn is uit den bozc voor 

de aantrekkingskracht van een nationa

le politieke functie. De regels van het 

F.uropees Parlement worden hicrbij be

leefd aanbevolen. Wie weet zien we 

dan wat meer bijdragen van onze 

Kamerlcdcn in de pers. Nu is cr ccn 

sterke territoriumafbakening vanwcge 

de eventuele gevolgen 'aJ., je je iets laat 

afnemen'. Het is me overigens geblekcn 

dat de onafhankelijkheid van hct ge

schreven woord jc bij toetreding tot die 

tractie wordt ontnomen. Ook die prak

tijk is een sclcctie-mechanismc. 

Gespreid leiderschap 
Een partij als het C:DA moet afzien van 

het spreken over de pohtieke Ieider 

Dat is tevccl voor een persoon, dat is 

voor hem en voor het CDA te gevaar

lijk In de Twecde Kamerfractie moctcn 
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cr rnimtens een vijftal ziJn dat in die 

leidcnde taak deelt en die underling 

uitwissclbaar zijn zodat er nooit een 

impasse in 'hct lciderschap' hocft te 

ontstaan. llinnen het CDA hodt hct 

politick lciderschap niet tot de actorcn 

in hct IJ!Jlnenhof bcperkt te blijvcn Er 

is cen partijpresidium, cen aanvocrdcr 

van de Europarlerncntaricrs, cr i'> cen 

voorzitter van de Bestuurdcrsver

cniging, ecn directeur van het 

Wetenschappelijk lmtituut. Nicrnand 

kan in gemocde volhouden dat het 

wcgvagcn van honderden raadslcden, 

vrijweluitsluitcnd orn rcdencn van on

verantwoordclijk gedrag op nationaal 

niveau, nict tot cen stcrkerc positie van 

de vertcgenwoordiging van onze lokalc 

hestuurdcrs moct leiden. De ontsporin

gen van cen cigengcreidc en rnet tcle

fonische hcrispingen rondstrooiende 

Twcedc Kamcrfractievoorlichter moe

ten ons toch wakker makcn voor de 

ernstige nadelcn van hct wegduwen 

van het Wetcnschappclijk lnstituut uit 

de kocr-,-hcpalcnde organen? 

[r i'> wei gcsproken van ecn collccticvc 

'>chuld [en waarhcid van het type 'wrj 

zijn aile zondarcn' Maar als men hier 

uit de gcvolgtrekkingen wil aanvaar

dcn, dan kan cr gccn cnkelvoudigc 

politiekc Ieider mccr zijn in het CDA . 

En dat zou nu a! een helangrijkc con

statcring ziJil; eentjc die waar- en zicht

baar gcmaakt moct worden. 

Het CDA, goed voor een 
trendbreuk 
Maar houden we dan wei voldoendc re

kcning met hct !age dcclncmings-per

centagc aan de politiekc bcsluit

vorrning? Wei, de waarschuwing daar

voor kwam a is ecrste, Jaren gelcden, uit 

bet Wetcnschappelijk lnstituut. De uit

wcg is ecn vcrsterkte mate van de belc

ving van de gemccn<,chappelijkc over-

tuiging Daamvcr is hierboven het rlo

dige gczegd Aile vcrenigingslevcn 

heeft het momcntecl nwciliJk met de 

dcclnamecijlcrs. Dar betekcnt nict dat 

we moetcn capitulcrcn voor de zogc

naamdc indrvidualisering. ook a! impo

neert dat zelfs enkelc van onzc 

lcidslicden. Maal'>chappclijke democra

tic en de daarbij hchorcndc structurcn 

zijn nu ecnmaal onopgedbaar voor cen 

democraat. De weg van her CDA is 

niet die van de minste weerstand I de 

trend). Van ons moet de trendbreuk ko

men. Dat kan, want naar een visie a!, 

de onzc, met name inclusid de structu

rcle gcvolgen, wordt, vooral door hen 

die wetcn hoc scha<Jr<, dcrnocratre kan 

zijn, met vcrlangcn er1 jaloczic uitgeke

kcn. 

/)rs line AI. Oosila11der ( 193!i) is lid 1'1111 hci 
EurofJccs Parlmrnrl 
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