
Het CDA is er niet in geslaagd om het vernieuwende van de ver

antwoordelijke samenleving aan de kiezer over te brengen. Oude 

normen en waarden zijn te vaak centraal gesteld, waardoor het 

CDA een imago van conservatisme en behoudzucht kreeg. De 

wervingskracht van een eigentijdse boodschap moet door de juiste 

personen worden uitgedragen. 

D 
c.· vcrkiczlng<;ncderlagen 

van 2 n1aJrt en :i lllL'l 

tongqlcdcn kunnen n1ct 

Ult-,\uncnd op grond van 

111eidentele oorzaken worden verklaard. 

Lr i<; mecr aan de hand. I )e cxterne om

gcvlllg waarhinnen het (])A moct ope

Daarom hegint dit <lnikel met een ana

]v..,c van de omgcving...,lactorcn. 

Vnvolgen<, worden de hooldzaken von 

de CDA-vi<;ie over de vcrantwoordelii

kc ...,anlcnlcving nog ccn'J op ccn ri_itjc 

gezet. Cruciaal i<; nu of het concept van 

de vcrant\voordclijkc <.,tllncnleving nog 

rcren verandcrt in "1el 

tempo Hct gttJt doarhij 

vooral om cultuurvcrandc

ringcn. die worden <:,Jnlcn

gcvat onder hct hcgrip 

111div1duali,ering I )c <;ecu

lari-.cring en de ontzuding 

van de <..,Jnlcn!cvtng han

gen h1cr recht,trcck-, mce 

<;amen. cvenal, het lc1t dat 

moot..,chappcliJkc organJ<..,J

tie' d1e tot IHI toe tot de 

CI)A-Iamilic hehoorden /)rs F II lluddmlm1j 

wei een adequaat ant

woord geeft op de veran

derende externe 

omgcving. Her i<; per -,lot 

van rckcning een uitda

ging on1 conqant tc zoe

ken naar een eJgentijd<;e 

vertaling van de C:DA-uit

gang<;puntcn op de maat

'chappiJ van vandaag Hct 

artikel wordt atge,lnten 

met het hceld dat de kic

zer van het C:DA he<:lt. 

opgaZtn 111 grotcrc mccr ncutralc vcr

handcn. l· . ..,..,cnticcl 1..., dZtZlrom de vraag 

ol het UliKept VJil de vcrantwoordcliJ

kc ~Ztmcnlcvlng, I11JZlr ook de wijzc 

w<Jarop d1t door hct (I);\ naar huiten 

wor<.ft uJtgcdragcn, nog wcl gocd aan

,\ultCil op die vcramlcnngen in de <;a

mcnlcvlng 

{ [)\i I) (jf 

oltewcl het imago van de partq 

Omgevingsfactoren 
[)c cxtcrnc omgcving \VZlarbinncn nict 

eileen het CDA maar ook aile politiekc 

part!Jen mocten opcrercn verandert in 

<;nel tempo. De motor van dcze veran

clcringen i-. de tcchnologi,che ontw1k-
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keling die met name na de Tweede 

Wereldoorlog gigantische vormen 

hedt aangenomen. Op de langcre tcr

miJn is de ontwikkeling en toepassing 

van nieuwe technologiecn een au

tonoom proces, dat niet is tegen te 

houden. Het overhcidsbelcid is in hoge 

n1ate de gcvangcnc van de tcchnologi

sche ontwikkeling De ontwikkeling 

van het autoverkeer vraagt bijvoorbeeld 

on1 \Vcgcn, viaductcn en bruggcn, tcr

wijl hct huidigc inlormatica-tijdperk 

ook allerlei ni<:uwe eisen stelt aan het 

ovcrheidsbeleid. Fen rechtstr-ceks ge

volg van de technologischc ontwikkc

ling j-, de wclvaart;.,-.;tijging van de 

laatqe decennia, die op zijn beurt weer 

een ingrinwnde verandering van de cul

tuur tot gevolg heel t. .~let cui tuur 

wordt hier bedoeld, onze manier van 

Ieven, met ons stelsel van normen en 

\VJ.J.rdcn, in de door on"i vorn1gcgcvcn 

~an1cnlcving 

Het overkoepelende hegrip dat vaak 

voor het gcheel van culturele vcrande

ringen wordt gehruikt is individualise

ring Door de individualiscring zijn de 

bindingcn die n1cn'icn aangaJn kortcr 

en los-,cr gewordcn zowcl in hun on

dcrlinge cmotionelc rclatics maar ook 

in de relatie wcrkgever/werknerncr en -

zeds we zell aan den lijve hehben on

dcrvonden- in de relatie kiezer/politie

kc partij. 

De -;amcnlcving is veel plurilormer ge

worden omdat de omstandigheden 

waarin men-;cn vcrkeren. hijvoorbeeld 

wat hctrdt werk, huiwe<;ting. oplci

ding. kenni-;senkring en burgerlijke 

staat, steeds mecr van clkaar vcrschillen 

en vaker veranderen. Door deze grote

rc verschcidenhcid zijn de traditionelc 

bclangcntcgcn;.,tcllingcn tu~::.sen de gro

te collcctiviteiten van vroeger, zoals 

handarbeidcrs en hoofdarbeiders. werk

ncmer-; en wcrkgevcr-; veel mindcr dui-

delijk geworden. 1\lensen zijn moer

liJkcr in te delcn hi) een groep er1 als 

zodanig mindcr herkenbaar en dus 

minder aanspreekbaar. waardoor het 

gedrag van memen veel minder voor

-;pelhaar is geworden 

De hier genoemde ontwikkclingcn 

hehhen in helangri)ke mate hi)gedragcn 

aan de ontzuilrng van de Ncdcrlandsc 

samenlcving. Inherent aan deze veran

dcring van de rnaatschappij is dat oude 

normen en waarden op de helling moe

ten en \Vordcn vervungen door nicuwc 

Want normen en waankn hchhen nu 

cenrnaal allcs te maken met relaties tus

sen mensen en indivrduelc en collectie

ve belangen en deze ZIJil de laat<,te 

decennia ingriJpend vcrandcrd. 01 men 

dit nu leuk vindt ol niet. men zal eraan 

moeten geloven De individuali":ring 

kan namclijk niet worden tegengegaan 

ol ongedaan worden gemaakt Omdat, 

en dat is de kern van mijn bctoog. de 

technologische ontwikkeling niet onge

daan kan worden gemaakt. 

Verantwoordelijke samenleving 
In zip1 visie op de inrichting van de sa

menlcving laat hct C:DA zich lciden 

door het heeld van de mens die op 

grond van de bijhelse Vl'>ie medeverant

woordelijkherd draagt voor de andcr en 

voor de schepping SolidMiteit en rent

meesterschap mogen cchtcr nret wor

den atgcschovcn naar \Vet- en rcgc!

gcving door de ovcrhcrd, maar behor·cn 

voluit in maab<..happeliJkc en samenlc

vingsvcrhandcn tc worden be- lceld. 

Solidaritcit en rentmec<,ter<,<..hap moe

ten du<, in gespreide verantwoordeliJk

hcrd gcstaltc krimen, omdat spreiding 

van verantwoordeliJkheden hi)- draagt 

tot de kwalrtert van onzc samcnlcving. 

I kt is dan ook <:en kcrntaak van de over

heid om voorwaarden te scheppen voor 

cen verantwoordelijke samenlcving 

CIJV 'I 'J4 



Daarnaa<;t hliJh de ovcrheid vcrant

woordelijk voor de min ol meer 'kla<;

<;teke' kerntaken· 

a. hct w<Jarhorgcn van financiClc en ..,o

uak hodem'i in her hc,taan, 

h. her vcr<;terken van de rechr,orde, 

c de zorg voor de ~chcpring 

I k con,equentic hicrvan i' dar op 'Y'

remati,che wiJze hct takenpakkct van 

de overhcid onder de loep moer wor

den genome11 en voorzovcr nict hcho

rend tot de hicrboven genoemde 

'k\a<,<,ieke' kerntakcn dient een proce<; 

van 'vernlaahchappelijking' te worden 

ge<,ttmulcerd 

I kze principtclc Vt'>ie op taken en ver

<Jntwoordeli,kheden wijkt du' at van 

hct concept van de vcrzorging...,...,taat. 

De chri<,ten-denwcratte wil. dat mell

'en en organi<;atie<; verc~tltwoordcliJkhe

den kunnen oppakkctl en dat verant

woordeliJkheden ntct worden algcwen

teld. dat leven,hc'ichouwelijkc en cultu

rek phu-ilormttell worden crkend en 

clot de ovcThcid ztch meer protilccrt op 

die tetTetnen dte JUI'it tot haat- dometn 

hehoren. 

Htcrdoor wordt dutdeliJk dat het (:J)i\ 

n1ct ktcq voor ccn tcrug-

opzicht mogelijk makcn van idccle en 

organi<;atori<;che vcr'icheidenheid doct 

recht aan de chri<,tcn-dcmocratischc vi

'>te op de verantwoordelijke mens. 

Teneinde recht te doen aan dit mem

en maatschappiJbecld i<; spreiding van 

vera ntwoordclijkbedcn noodzakel ijk. 

Nader toegcspitst gaar hct om twce 

centrale lijnen. Fncrzijds dienen pro

ces<,en van 'vemlaatschappelijking' tc 

worden gcstimuleerd, anderzijd., zal de 
ovcrheid zich mecr mocten richtcn up 

haar kern taken 

Is de verantwoordelijke 
samenleving gedateerd? 
De VVD en \)(,(,, de partiJen die hct 

indiviclu centraal stclletl, zijn de grotc 

winnoor-, van de jongstc gcnlcentc

raads- en de Twecdc Kamcrverkic

zingcn gcworclen Terwijl hct CDA en 

de l'vdA, die heide in mecr ol minden: 

mate aanhangcrs zijn van de -,o\idari

teihgcdachte, hi.,torische nederlagen 

hehhen gclcden 

Wanncer de verkiczing<;uirslag v<1n hct 

C:J)i\ van 3 mei jongstlcden nadcr 

worclt geanalysecrd dan zijn de volgen

de trends opvallcnd, 

I let Cl )i\ heclt, even 

tredende overheid maar 

voor CTll andcr<; optreden

de overheid Op dtvctv· 

tcrrcincn kan cr ccn vcr

...,chuiving pb(lt<..,vindcn VJ.Il 

ovcrhc·td,hekid naar mecr 

hekidwrt)hcid voor maat

'chappclijke vcrhanden 

( .ewcn<,t 1' een ovcrhcid 

die nadt·ukkcli ik de waardc 

en hetckcni' va11 tdcnttteil 

c·n plunlormiteil in de <;a-

Het CDA kiest 
algczien van de thuishlij

vcr,, de meeste zctcls vcr

lorcn aan de winnaars niet voor een 

terugtredende 

overheid, maar 

voor een anders 

optredende 

overheid. 

VVD 1-l zetel'i) en DM 

12.-1 zctcll. 

Het C:Di\ heelt men 

dan gemiddeld vcrloren 

onder de rongcren i rei a 

trct vcrlic" 5-~(Xl), de grotc 

middengroep tu<;<;cn 35 en 

50 )aar (relattcl vet-lie<; -17 

mcnlcving crkcnt en dtEtrvoor ook de 

1,Vr)) en in de grotc ;.,tcdcn 

(rclatict vcrlic;., 4H 1!1(l). l)c aanhang van 

hct (] )i\ onder dezc ,uh-grocpcn i' voorwaat·ckn schcpt. lut<;t plurilormlteil 

kan lciden tut cen vnrljklllg van de sa

menlcving. Het ook 111 hclcic\,mattg 

l IJV "'<I 

dcrhalvc til vier jJJr tt!d _(jro~~o IJI011o gc

halvecrd. 
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Llit nadcr ondcrzoek \\'ZJJrvZJn 111 hct 

cvaluatte-ondcrzock Villl de ( ommt"ll'

C.at·denicr' meldtng wmdt gemaakt 

hltikt clat hct \'Oilt·al de nwcr zellhewu'

tc jongcrc kiczcr-. ziin gcwcc..,t met ccn 

mccr dan gcmiddcld "'uaal gcvoel en 

111ct duJdclqkc \\'Zl<:1rdcr1ng voor lllJZlt

" happciiJkc en reltgtcuzc norme11 dtc 

ztch van lwt ( I )A hehhcn algekecrd 

ll11 de lllldncn vall dczclldc L<ltlLIU'il' 

lc trekken. het "vooral de mecr zcllhc

wu ... tc n1ondigc <..,<lLJJJI \·oclcndc grocp 

oudcrcn gcwcc'-.l die i11 de ,1!gclopcn 

\ tl'l iJJr hct Cl ).\ ,-crltcl 

dcr rcgclgcving onder gclqkt!Jdlgc ct

kcnntng \'Jil de le\-cmhc,chouwcltikc 

c11 culturcle plurtlmmtlctl Tegelitkn

tlld " cr on1dat de \'l'l-,clwtden hctd c·n 

de cotll ple\lll'll van de 'amcnlc\'tllg 

toc·ncnll'tl, llll'l'l dan oott lwhocltc aan 

ccn qcrkc m·crhetd dte opkomt ''""' 

Cl'll ZlJ.JlL.ll Jl()rmcn c11 \\·oordcn d1c c<..,

o..,cntJLTI Z1111 voor <...'l'll hc...,choZtl(k '-.J

mcnle\111g zoal, lwt \ctlig qellen \'JI1 

de hc,tJ,1mzc·knhctd ,., ><>r tcdnccn 

ccn hltl\'cnd gczond n1ilicu en de hZJnd

hZJvitlg \'illl de recht"llde I let zal ai-

leen 111cl lllelT lukke11 met 

lktckenl clit Ill! dat hct 

CJ),\ op dit nwmcl1l de 

llJdclJgc gc,·olgcn moct 

omlcrvlllden \'Jil de tndl\'1-

duali,c-ringqemlcm 111 de 

'amenle\'ing~ lk dcnk hct 

wei de rnultalcn \'Jn de 

vcrkiczing-.anZlly-.c \\'l]Zl'll 

111 die nchttng 

Het is vooral de 
ccn ,·]ocd \Jn gc- en \'(T

hodcn geumtroleerd dt><ll 

meer zelfbewuste, ccn \Trqikkcndc hutTilll

UJliL' I let zullcn tTgcJ, 

lllOl'lL'll Zl]ll d1c \Till' llHlll· 

dtgc hurgcr' al, \'Jt1zcll 

'prckcnd aanvaJI'dctl en 

nZtk'\Cil 

mondige, sociaal 

voelende groep 

ouderen geweest 

die in de afgelopen 

Betckcnt dn m1 ook dat de 

C:J);\-Itlmofte ,-an de vcr

ant\1''""-cleliJkc 'amenlc-

vier jaar het CDA 

Fen lllell\\' hc,tuuri!Jk con

cept Zllll cruit nmetcn hc

qilJI1 dat 111 hct hell"!d zo 

\'eel nwgclitk mecha11i'-verliet. 

Vtng i' gcdatccrcl' lk dcnk va11 ntel c·n 

i11 lwt vcrvolg zaltk trachtcn dtt tc on-

dnhlluwen 

1·-lien·oot· i' uiteengezet dat onder tn

vlllcd \'Jil de technologic de ,,,menlc

vtng indivtdual"nTl en daardoor vccl 

plurilom1cr i' geworden I )c ,,·crhcid 

hcclt tc 1Ztng gcproheerd de grotcrc 

ver,cheidenhcid 111 de 'c1111cnlev1ng te 

hczllll\\'oordcn 111ct mccr rcgclgeving, 

WZJZlrhri de grenzcn van de UltvocrhZJZJr

hetd c11 cot1lrolcnh,1Mhctd Zl111 over

'clncdcn ,\let aJ, ge\·olg ccn toe 

nemcmk m"hruik c11 I rJudc 

I let Jlll\\'Oot·d llp de tocgetwme11 plut·i

iornlltcit vo11 de '-,ZJ1l1ClllcvJng hc<-.tZJZJt 

lllct Lilt mcer ovcrhcid, 111Cl'r rcgclgc

Vlllg en dcrholvc n1ccT hureZJucrZJtic 

11lJJr utl een klcincrc llvnheid l'll 111111-

men worden lngch(lUwd 

dtc· c1 tdcalttct tm· zoudc11 11weten let

den d~ll het cl<>c·l 'J10illJJI1 21lndcr \Tr

dnc tu"cnkomq va11 de ovnhctd 

\\ordt bneikt Zo vcclnwgclttk zellrc· 

gulcrtng zo \-eel mogclitk zclihequur 

op een Z() L1.1g nHJgclid' 111\'L'Zill zo n1in 

nwgclttk centrale 'turing. Zo vee! lllll

gclttk gchn11k makcn \'Jil de m0rkt en 

het mMkllncchani,nll' 11ct zo vcclmo

gcllik h011lcrcn \'ZIIl po...,JtJcvc en neg(1-

ttcvc prikkeJ, die direct het gcdrag 

heil1\-lllcdcn I let zo klctn nwgelttk ma

kcn va11 de noodzaak lc Llll1lmleren 

r-1ct ereCt en VL111 Cl'll zo groot Jll()geltJk 

'Jll'Cin·Jd \'oor tndl\'tduclc \'OOlKClllCil 

I k hcquring,rtlo,oltc achtn hct cotl

ccpl van de VCI'c11ll\\'1Hlrdelllkc 'amenlc

Vlllg ko111t hicr 111 hclZtngrrjke 1l1Zttc ZliJll 

tcgcmm·t I )ezc hequnng,ttlo,oltc " 
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Uit nader onderzoek waarvan in het 

eva luatie-o nderzoek van de Comm iss ie 

Cardeniers melding wordt ge maakt , 

blijkt dat het vooral de meer zelfbewus

te jongere kiezers zijn gewees t met een 

meer dan gemiddeld sociaal gevoe l en 

met duidelijke waardering voo r rnaat

schappel ijke en religieuze normen , die 

zich van het CDA hebben afgekeerd 

Bij de ouderen va lt dezelfde conc lusie 

te trekken: het is vooral de meer zelfbe

wus te , mondige, sociaal voelende groep 

ouderen geweest die in de afgelopen 

vier jaa r het CDA verl iet. 

der regelgeving onder ge lijktijdi ge er

kenning va n de levensbeschouwelijke 

en cu lturele plur-iformiteit Tegelijker

tijd is er, omdat de versche idenh eid en 

de complex iteit van de samen leving 

toen emen , meer dan oo it behoefte aan 

een sterke overheid die opkomt voor 

een aantal normen en waarden die es

sentiee l zijn voo r een beschaafde sa

menleving, zoals het veilig ste ll en van 

de bestaanszekerheid voor iedereen, 

een blijvend gezond mili eu en de hand 

having van de rechtsorde. H et zal a l-

leen niet meer lukken met 

Het is vooral de Betekent dit nu dat het 

CDA op dit moment de 

nadelige gevolgen moe t 

ondervinden van de indi vi

dualiseringstendens in de 

samenlevi ng? Ik denk het 

wel, de r·esu ltate n van de 

ve rki ezi ngsa nal yse w ijzen 

in die richting. 

meer zelfbewuste, 

mondige, sociaal 

voelende groep 

een vloed van ge- en ver

boden , gecontroleerd door 

ee n vers tikkende bureau 

cratie. Het zu ll en regels 

moeten zijn die vrije mon

dige burgers als vanze lf

sp rekend aanvaarden en 

naleven . 

Betekent dit nu ook dat de 

CDA-fi losofie van de ver-

ouderen geweest 

die in de afgelopen 

vier jaar het CDA 

verliet. 

Een nieuw bestuurlijk con

cept zou eruit moeten be

staan dat in het beleid zo 

veel mogelijk mechanis-
antwoordelijke samen le-

vin g is gedateerd? Ik denk va n niet en 

in het vervolg za l ik trachten dit te on

derbouwen. 

Hiervoor is uiteengezet dat onder in

vloed van de technologie de samenle

vin g indi viduali seert en daardoor veel 

pluriformer- is geworden De over-heid 

heeft te lang geprobeerd de grotere 

ve rsc he idenheid in de samenleving te 

beantwoorden met meer regelgeving, 

waarbij de grenzen van de uitvoe rbaar

heid en co ntro leerbaarheid zijn over

schreden !Vlet als gevolg een toe

nemende misbruik en fraude. 

Het antwoord op de toegenomen pluri

formiteit va n de sa men lev ing bestaat 

niet uit meer overheid , meer rege lge

vi ng e n derhalve meer bureaucratie, 

maar uit een kleinere overheid en min-

men worden ingebouwd 

die er i deal i ter toe zouden moeten lei

den dat het doel spo ntaan , zonder ver

dere tussenkomst van de overheid 

wo rdt bereikt. Zo veel mogelijk zelfre

gule ring, zo veel mogelijk ze lfbestuur 

op een zo laag mogelijk niveau, zo min 

mogelijk centrale sturin g. Zo veel mo

ge li jk gebruik rnaken van de markt en 

het marktmechanisme. Het zo vee l mo

gelijk hanteren va n positieve en nega

tieve prikkels die direct het gedrag 

beïnvloede n. Het zo klein mogelijk ma

ken van de noodzaak te co ntrole ren. 

Het creëren van een zo groot mogelijk 

speelve ld voo r indi viduele voorkeuren . 

De besturingsfilosofie achter het co n

cept van de verantwoorde lijke same nle

ving komt hier in belangrijke mate aan 

tegemoet. Deze besturingsfilosofie is 
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tweeledig: 

- zij is geric ht op ee n verandering van 

de taakopvatting van de overheid en 

het bestuur: wat zijn kerntaken? wat 

zijn aanvu ll ende taken? we lke rolopvat

ting moeten bestuurders hebben ? 

- zij is gericht op een verandering va n 

de sa menleving, de omgeving van het 

bestuur: onder welke voorwaarden kun 

nen welke taken aan de samenleving 

worden overgelaten? hoe kunnen groe

pen e n individuen worden ge motiveerd 

om maatschappelijke vera ntwoorde lijk 

heden daadwerkelijk op te pakken ? 

In de verantwoordelijke samen leving 

trekt de overhe id zich terug op zijn 

kerntaken en maakt plaats voor het 

maatschappelijk middenve ld . In het 

streve n naar vermaatschappe lijking 

stelt de overhe id zich ec hter wel act ief 

en activere nd op. 

Waarin onderscheidt het CDA z ic h in 

deze fil osofie nu va n partijen als de 

VVD en D66 , die het e igenbelang van 

het indi vi du a ls leidraad voor de regel

geving van de overhe id, en dus als 

g rondslag voor maatschappelijke nor

men e n waarden , w ill en hanteren ? 

Dat vc rschil zit hem in de wijze waarop 

de gespre ide ve rantwoorde lijkheid 

wordt in gevu ld . N iet het e igenbe lan g 

wordt als uitgangspunt gekoze n maar 

de solidariteit en het rentmeesterschap. 

Want de moraalligt niet in het verleng

de van het individuele eigenbelang, de 

oorsprong va n de moraal li gt in het 

groepsbelang. 

H et antwoord van de christen-demo

cratie op de versp lintering va n de sa

menl ev ing in de vorm van het concept 

van de verantwoordelijke sa me nl ev in g, 

ontw ikke ld in de tweede he lft va n de 

jaren tachtig, is derhalve nog steeds 

springlevend en geschikt om een chri s

ten-democratisch antwoord te geven 

CDV 9/94 

op de o ntwikke lingen die op ons afko-

men. 

Het imago van het CDA 
Het mag dan zo zijn dat het co ncept 

van de ve ran twoorde lijke same nl eving 

nog steeds actueel is , dat nee mt niet 

weg dat het CDA bij de laatste ge

mccnteraads- en de Tweede Kamerver

kiezingen nede rlagen heeft ge leden , die 

in de geschiedeni s van de christe n-de

mocratie nog niet eerder zij n voorge

komen. Naast de analyses die daar door 

het Evaluatierapport van de Com

missie-Cardcniers reeds aan zijn ge

wijd , w il ik er in het '\ader van dit 

artikel één aspect speciaal uitli chten, 

namelijk het op de achtergrond raken 

va n het co ncept van de verantwoorde

lij ke sa me nleving. 

Het CDA is er niet in ges laagd om het 

ve rnieuwe nde va n de vera ntwoordelijke 

samenleving aan de kiezer ove r te bren

gen. Dat heeft uiteraard te maken met 

het feit dat wij decennia achtereen re

ge rin gsve rantwoorde lijkhe id hebben 

gedragen en dus meer dan andere poli

t ieke partijen door de kiezers wo rden 

geïdentifi ceerd met het be le id van de 

overhe id. lVIaar er is meer. Ook de 

CDA-Tweede Kamerfractie die in ee n 

dualistisch ste lse l toch prima ir de be

le idsvoornemens van het kabinet zou 

moeten toetsen op het concept van de 

vera ntwoordelijke sa me nl eving, is daar 

onvo ldoende in ges laagd. Sterker nog, 

ik denk dat het beeld zoa ls dat b ij de 

kiezer is overgekome n va n het CDA, 

zowel va n de kant van de Tweede 

Kame rfract ie maar ook tijdens de ve r

kiezingscampagne, het wat stoffige 

imago va n de partij heeft versterkt, 

door constant de nadruk te legge n op 

he rste l va n oude norme n e n waarde n. 

Daaruit blijkt dat de vera nde rin gen in 

de samenlevin g niet op hun juiste waar-
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de z ijn geschat. 

De e norme techno logische vooruitga ng 

heeft ge le id tot ee n aanz ie n lijke wel

vaartsstijging, di e o nze cu ltuur ingrij

pend heeft ve rande rd . Via indivi 

dua lisering e n ontzuiling is de sa menle

ving vee l plurifo rme r geworde n waa r

door e r een ve rschuiv in g optreedt va n 

norm e n en waarden. In he t voo rgaa nde 

is betoogd dat dit ee n o no ntkoo mbaar 

proces is , omdat de technologische 

vooruitga ng in be lang rijke mate au

to noom is en derha lve n ie t is tegen te 

houden. W ie dan toch b lijft pl e iten 

voo r het herste l va n oude norm e n e n 

waa rde n is bezi g een achte rhoedege
vecht te ve rliezen. 

Er had veel mee r aa nge-

ee n partij in spee lt op de ve rande ringen 

in de sa me nlev ing. Het is geen toeva l 

dat b ij de Tweede Kamerverk iezingen 

va n 1989 het CDA onder de jongeren 

nog de g roots te partij was en dat in 

1994 die aanhang meer dan gehalveerd 

we rd . Dat duidt erop da t diegenen die 

het beeld van het CDA naar buiten be

palen de aa nsluiting met de sa me nl e

ving hebben verlo ren. 

De tijd dat kiezers me t een kerke lijke 

ach terg ro nd of 'va n hui s uit ' automa 

ti sch o p het CDA stemmen is voo rgoed 

voorbij . D at betekent dat het CDA he t 

in de ee rste plaats moet hebben va n de 

wervi ngsk racht va n z ijn boodschap 

Die boodschap is er. H et 
sloten moeten wo rde n op 

he t concept va n de veran t 

woordelijke sa me nlev ing, 

dat via het proces va n ver

maatschappelijking e n he t 

te rugtrekken va n de over

heid op zijn kenltake n ee n 

e ige ntijdse ve rta lin g bete

kent va n beke nde CDA

beginse len als gespre ide 

vera ntwoorde lijkhe id, so li 

darite it en rentmeester

scha p, op de probleme n 

van va ndaag en de toe

komst. 

Door het thema van co ncept va n de verant 

woo rde lijke sa menlevi ng 

geeft nog steeds een ade

quaat antwoord op de pro

bleme n va n vandaag en de 

toekomst. A llee n de wer

vingskracht wordt in be

lan grijke mate bepaald 

door de brengers va n di e 

boodschap en de mate 

waarin zij in staat z ijn o m 

die boodschap uit te d ra

ge n e n consequent toe te 

passen op de d ive rse be-

de oude normen en 

waarden steeds 

maar weer centraal 

te stellen, is het 

imago van het CDA 

er één geworden 

van conservatisme 

en behoudzucht. 

Door het t hema va n de o ud e no m1e n 

e n waarden steeds maar weer cen traa l 

te ste llen is het imago van het CDA er 

één gewo rden van co nserva tisme e n be

ho ud zucht, waa rdoor het CDA kiezers 

va n z ich heeft vervreemd, die nu ee n

maa l vooro p lopen bij veranderingen in 

de maa tschappij , zoa ls j o nge re n e n in 

wo ne rs va n grote stede n. 

Dat zijn signa le n di e ni et moge n wo r

de n onderschat, o mdat het gmepe n 

kieze rs z ijn d ie ee n belangrijke g raa d 

me ter va nnen voor de wijze waarop 

le idste l-re inen Als het 

CDA wee r ee n we1·ve nde part ij w il 

worde n, za l daM op korte termijn ve r

andering in moeten komen. 

Drs. FH. B11ddenberg ( 1953), Olld-wctiJolldcr. 

is raadslid voor het CDA in Zoetermeer. 
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