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Het jaar I 994 - het jaar van vele verkiezingen - zal een breuk vor

men in de Duitse politieke geschiedenis. Een breuk die met name 

de CDU zwaar zal treffen. Het is onzeker of zij ooit van de dit 

jaar opgelopen klappen zal kunnen herstellen. De CDU heeft het 

politieke midden verloren, het volk loopt weg van de volkspartij. 

De partij gaat kleiner en rechtser haar ondergang als volkpartij te

gemoet. De laatste kans kan de CDU grijpen door de oppositie in 

te gaan. 

H 
et debat OVCI de tC VOCten 

q, atcgtc voot het super· 

vet ktez111g'>pat I 'J94 vund 

ntet plaat' De voorzitter 

van de CI)LJ hoclde in de vctv~hillcnde 

organcn van zijn partij gcen nadcrc in

lichtingcn tc vcr,trekken ovn de hood

'chap waarn1ce hi) ten vicrden male hi1 

de hond,dagverkiczingen het vcrtmu· 

wen Vatl de kiczer wilde winnen, het 

prc,idium en het hond,he,tuur van de 

C:I)LI hadden hun hoolden er ntet naar 

<,laan. In de decl,taat Sak,ctl· Wei mat 

wa' hun namelijk onverwacht ee11 helc 

rcgcring ontvallen, en de CDLI heelt er 

al niet zoveel mecr over l:n tllaar een 

paat· dagen tevorctl had de hccr 

I Ieitman het hurgcrlijk drama rondom 

zijn kandidatuur vom hct ptT,idem

'chap zeit tot een einde gehracht 

I )e polittekc partijcn, 111 het hijzonder 

de CDLI, roepen iedcn: hond,dagver· 

kiezing uit tot dramati,ch en be,li<,<,end 

voor het lot van Duihland. f)at i' tradi· 

tic en de kiezer is daaraan ondertu"en 

albng gewcnd geraakt Zo'n hloemri)kc 

hetitcling van dramati,ch en hc,fi"ellCI 

i' onjuist. ovndreven. en in zckere zin 

zeit, ondcmocrati,ch. I )e 'pelcr, kun· 

ncn in1n1cr-. vcrgaan· de democratic 

hlijlt hcstaatl Haar stahilitcit wordt 

jui<..,t aangctoond doorcbt rcgcring'-.wi-..

'clingcn als ondramati,ch crvarcn wor· 

den. De plcchtigc wi<,<,eling van amhten 

en rcgcnngcn zoa].., de Vcrcnigck 

Staten die hijvoorheeld zo indntkwek

kcncl wet en te en,cencren. hchoort tot 

hct t10m1alc weze11 van de democratic 

lui<,~ daardoor wot·dt dat wezcn zicht

hoor voor de burger .... 

I )eze kcer zou het 'preketl over een 

dramati,chc omwcnteling wei ccht zin

nig kunncn ztjn. Want i'J'J4 i' ecn hiJ· 

zonder )Jar Niet alkTn vanwege het 

grotc oantal vcrkicz1ngcn cbt dan gc

houdcn wordt. Ook nict, omdat voor 
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de eer'>le keer nu I 'J-l5 een horld'>rege

ring direct en zonder veel omhJJI door 

de kiczer' in het '>lcmhokJc zJI worden 

wcggc'>lemd r cr1 niet zoill'> hijvoorhecld 

ir1 I<)(,<) nude vcrkrczingcn door L<l3li

tic-omlnhundelingcn ol zoul'> in I '!H2 

door ccn con'-.tructicvc motic van \VJ.n

trou\vcn, voordat cr vcrkiczingcn had-

den plaat-.gcvondcnl. 1'!'!4 zou 

imkrduud ccn hc,li'>'>cnd Jililr kunncn 

worden. Tocgcgcvcn: nict zozccr voor 

ck llond'>!Tpuhlrck Duit'>lilnd, Jl, wei 

voor de grotc volk'>purti)cn, en dun 

voorul voor de CJ)Lien CSLI Nict de1t 

zij na t\VZlalt joor rcgcrcn tdgclo~t \Vor

dcn 1113uKl de '>ituJtie voor hen zo dre1-

hct vervullen vun hct 

kumelin'>Jmht gcdurende meer dJn 

drie p3rlemcnturrc pcriodcn i'>, voorul 

rn dczc omu'>lige tiidcn ccrdcr uitzorl

dcring dan rcgc!. ( )ok ccn rcgcnng-,co

ulitic vun SPI) en lllrndni'> <JO/dc 

( .rCrncn dre rekcnkundrg de' tc reeler 

wordt nZ!arnlatc zij con<..,cqucntcr en gc

loolwaJrdiger door de bmclier'>bndi

daul vJn ck SI'J) polrtick wordt 

3igcwezer1, hchodt de Duit'>cr'> niet uit 

de '>iJJP houden. 

Breuk in de Duitse 
partijgeschiedenis 
Hct JilJr I '!'!4 zal nict zozccr ccr1 be

,Ji'>'>cnd )JJr voor de Duit'>c politick 

ZIJil ul'> wei een hreuk in de Duil'>c poli

trckc ge'l hiedeni'>. Hct ze1l wei Iicht het 

hegin zip1 VJil het cindc ve1n hetl)uit'>c 

pJrtijen'>lcl,el, zoal, hct 111 de ncgen

lremk C'l'l!W onhtu311 cn nJ I '!45 op

nrcuw ingcric ht i'>. :lou I'> de tiJdgcnoten 

het r1u hijr1J 50 )JJr· kcnncn cr1 zc>Ji, hct 

de twccdc hcllt Vilrl de lwintig'>tc ccuw 

111 en voor· i)uihlJnd er1 l:urop3 met 

-,uccc<.., vorn1 hcctt gckn:gcn. Hct jaor 

I '>'!4 zal vernwcdelijk ge'>c..hicdcni'> mu

kcn hct zJI het ul'>chcid ziJrl vJn de 

volk,pJrli)cn Ln dc hreuk in de Durt<,c 
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politickc gc'>chrcdcni' zJI met numc de 

CJ)LJ ZWJJr trdkn. Hct i'> CltlZckcr ol 

zij zich <lOit weer van de in I ')')4 opge

lopen kluppen ze1l kunncn hcr'>lellcn 

Voor U )LJ en CSU '>lailn nict aileen de 

vcrkicz1ngcn en hct dragcn van rcgc

ringwcrantwoordelijkhcid op hct '>pel, 

muar ook hun rol in het Duit'>c partij

cnland,chilp, cr1 duarmee ook hun zeit-

!weld, hun hestJamrcden De 

dr-amJti,chc nccrgung Vilrl de CDL!, die 

zich reed, tien jaar op Jllc nivcau<, cr1 

van vcrkiczJng naar vcrkiczing ~.,teeds 

duidelijkcr ahckcnt, i'> zcker uitdruk

klng Vtln vccl on1vangrijkcrc nlaat

'>Lhuppcliikc vcrundcringen .11.1aar hct 

gual daurbij ook om ccn unick proees 

van intern vcrval VJil\Vcgc cigcn 

1 on !vcrmogen op de vcrundcrdc situ

atie op politick intclligcntc wijze tc rc

ilgcren 'De C[)Ll i'> oud geworden' 

I KonrJd Adum l, huM politieke elite'>, 

huur pol1tickc tilmolie en haar politickc 

woncl<, zijn vcr,lctcn, uitgcdroogd en 

gccrodccrd De 'spirit van de partij' en 

de handclcndc per'>oncn hicdcn wcinig 

hoop voor de tockom<,t. 

Vcrkiczingsuitsbgcn, afncmcndc leden

tallen bngzamc uittocht van vr-ouwcn 

cr1 jongcren uit de pMtij; de uiterlijke 

tckcncn van verval kunncn cigcnlijk al 

j3JTn niet mccr over hct hoolcl worden 

gczicn De inncrlijke kracht van de po

litickc ideulcn i' nog ecrdcr uitgchold 

on1 prccic..., tc zi_jn a\ voor de rcgcring<..,

ovcrnamc door de CDU 111 I 'JH2. 

Ovcrduidelijk zijn de parullcllcn met de 

wi)zc wae1rop in de Vcrenigdc Staten de 

lutcrc zegc VJil de comcrvuticve rcpu

hlikein Ronald Rcugarl in I'JSO a! voor

hcreid wer-e! vanaf de tiJd dut met _lohn 

I Kennedy ccn nicuwc generatic in hct 

Witte Hui'> kwJm I in I')(,()). Zo hcgon 

de nccrgang vJn de C:DU al op ccn 

nwment Wuurop uun de huitcnkunt, gc-
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meten aan de gehruikelijke macht.,indi~ 

catoren, de wereld van de Unie nog 

of eigenlijk opnieuw ~ uihtekend op or~ 

de was: bij de regeringswi.,seling van 

1982. De personelc e11 programmati~ 

sche vernieuwing van de CDU in deja~ 

ren zevcntig, die een antwoord wa<, op 

de vermocide stemming van de CDU 

in de jaren zestig maar loch ook kon 

houwcn op de 'erlenis van Adenauer' 

in het midden van de jaren negentig ie~ 

mand in huis hebhen, een erfgenaam 

van Kohl, zelfs de knapste kop zou het 

op dit historische moment niet lukken 

de CDU nieuw Ieven in te hlazen als de 

grote volkspartij van het midden, die 

haar stempel bijna vijftig jaar op het 

land hcdt gcdrukt. De mensen, de 

maatschappij en de wcreld zijn veran~ 

derd en de CDU zelf hedt alles gedaan 

(Rudiger Altmann), wa'i 

alweer uitgewerkt toen zij 

met de rcgeringswi-;-;eling 

van 1982 zein gocde start 

leek te maken. Daartussen 

Voor het eerst na 
en nicts nagelatcn om 

zichzell buiten spel te zet~ 

1945 zal een 
ten. 'Kohl laat gcen erfenis 

na, maar aileen hypothe~ 

ken,' zo luidde onlangs het 

bittere en telcurge'>telde 

con1n1entaar van icn1and 

bondsregering in 
lag de kandidatuur van 

Franz Jozef Strauss voor 

het ambt van bond.,kanse~ 

licr. Ondanks aile hervor~ 

mingen op aile mogelijke 

het stemhokje 

worden die de ge.,chiedenis van de 

C:DU van Adenauer tot 

Kohl van nabij en van at~ 
weggestemd. 

terrt'inen en de rcgcrin-

gen~Kohl hebben niet weinig her~ 

vormd, van de posteriJen, tot de 

gezondheidszorg, tot de spoorwcgen 

en de pensioenen werd na I 982 de 

leuze 'Weiler so' de eigenlijke richtlijn 

van het tijdperk~Kohl, verkiezing na 

verkiezing, hoc grondig de wereld in 

eigen land en daarhu1tcn ook verander~ 

de 

[n zo haalt de dertigJaarlijksc kring~ 

loop, die Lric hey voor de Vcrenigde 

Staten zo indrukwekkend beschrevcn 

hccft, ook Duitsland en de C:DLI weer 

in. Voor de CDU is dezc keer allcs an~ 

ders dan dcstijd-; aan het einde van het 

tijdperk~Adenauer. De C:DU hedt nu ~ 

en daar heel t hij zell voor gezorgd 

nict zo icmand als hij, de 1onge Helmut 

Kohl, die destijds eerst gehecl voor ei ~ 

gcn risico de CDU tot hervorm1ngen 

en vcrnicuwing had gcdrcvcn al wa-; 

het aileen maar omdat hiJ daarin de 

jui~tc <,tratcgic voor vcrovcring van de 

macht zag. Fn nok al zou de C:DU nu 

stand heeft gcvolgd En hij 

had daarmee geenszins aileen de linan~ 

ciclc dimcn-;ic van Kohls erfeni., op het 

oog Tot de verliezers van hct tijdperk~ 

Kohl behoort voor alles die formatie. 

die Kohl Ianger dan twirnig jaar als 

gecn andcr hccft gedomineerd en die cr 

nu, aan hct begin van hct vcrkiezing~

jaar I 994 slechter voorstaat dan ooit tc~ 

voren de CDU 

Meerderheid en midden: 
de machtsformule 
r\lcerdcrheidspartij tc zijn, te blijven of 

biJ de ccr<,tkomende gelegenheid met 

ecn rcclc kans op succes weer te wor~ 

den, aileen of evc11tueel met de FDI': 

dat was en is, voorbijziend aan de in~ 

houdclitke docl-;tcllingen en partqpro~ 

gramma's, de kern van het zcltbeeld van 

de CDU. I )at is nu verleden ti)d De 

C:DU staat op het punt een gewonc 

partij te worden. 

Nu het tijdpcrk Kohl alloopt dient de 

balans tc worden opgemaakt en n1et 
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mecr met de mantel der lid de hcdckt te 

worden. Helmut Kohl is vcrantwoorde

liJk voor het wegkwijnen en vndwip1en 

van de C:DLI a is een nwdemc volkspar

tlJ Wat betrelt de \eden, wat betrdt de 

k1ezcrs, maM ook wat hetrdt de politie

ke inhoud. Alles hangt nauw met elkaar 

samen. Helmut Kohl i'> verantwoorde

\ijk voor een verandering van her partij

enlandschap in het nadeel van de 

(f)ll. 

I )it is een hard oordeel, waartegen voor 

de hand l1ggende hezwaren gemaakt 

kunnen worden. Zonder hem was allcs 

vee\ ergn geweest en had het verval 

ccrdcr ingczct, zcggcn ztjn vricndcn. 

I )c neergang van de C:\)L\ zou cen on

ontkoomhaar proces zijn met ccn eigen 

dvnamiek, onathankelijk van de toutcn 

en nalatigheden van I ic\mut Kohl. Was 

het niet zclls ecn - nee, zijn grotc 

prestatie dar hq met de C:DL\ een 

voortdurende spagaat hedt gcmaakt: 

hetzeltde politieke pakket voor de ka-

tholiekc hakkersvrouw in Hoog 

i'wahen als voor de yufll<ic in Hamburg~ 

Was Kohl door de Jaren heen in regc-

1-ing en parti) niet her toonheeld van de 

kunst van samenhindend politick lci

derschap' En is er in de huidigc tijd in 

cen coalitiedcmocratie en in een plura

listische en stcrk geditkrcntiecrdc sa

menlcvi ng iihcrh<~ufll cen a\ ternatid' 

Vclcn hchhcn hct spottend 'zijn tiJd 

uitzittcn' genoemd, hct onthrcken van 

energicke voorzettcn e11 duide\qke mc

ningen van de kanselier t\1aar kan men 

dar niet ook, minstens ten dele. uitlcg

gen als regecrkunst, in dc zin van her 

vcnnogcn de portij en de rcgcring on

opvallcnd e11 vanuit de achtergrond te 

lciden~ De verdicnstc van Helmut Kohl 

voor de C:DL\ zou dan JUist daMin hc

staan, dar hij zo lang en met zoveel 

'>ucccs dc pol1ticke spagaat hcclt volge-

( I)\' I 1) I 

houdcn. 

Volkspartij zonder volk 
De (])L\ verandcrt niet aileen kwanti

tatiel, in onwang, maar ook kwalitaticf, 

in inhoud. len Llnie met een aanhang 

van 35'){, hedt niet aileen minder stem

men, zij i'> ook een andere partij. En 

daarom is hct cen open vraag, ot zij 

zich op dit lagere nivcau zal kunncn 

stahiliscren. De goede tijdcn voor de 

CDL\ waren ook hct gcvolg van ee11 

'1d[ fulfdlmq fnof'/,ccy' De puhlickc opinic 

en de !eden en de lunctionari<,<,en zelf, 

hchben in de C:Dll geloofd en dit ge

loof hcdt ook invloed gehad op hct ge

drag van meeloper<,, opportunistcn en 

aanpassers die cr nu ecnmaal overal 

zijn. Dar hccft de (])l\ zo groot en 

stcrk gemaakt. Ditzelfde sociaal-psy

chologischc mechanisme zou nu de on

stuitbarc necrgang van de C[)l\ 

kunnen versncllen. 

Een dchat hinnen de CDL\ over de ge

volgcn van dczc nccrgang is nict nlogc

lijk, omdat zij dan naar de oorzakcn 

Sc/Jiiuhlc ( zittC11d) /Jeeft reeds il<111S{Jr<7ilk 

_ycdaon op bet lcidcrscbap vmJ de CDU 
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zou n1octcn vragcn. ( )ok al"i n1aar de 

helft van de waarheid hoven takl komt, 

zou het a11twoord ongetwijic\d luiden 

dat de CDL\ zich steeds verder van de 

<,amcnlcving hcdt verwijderd. ZiJ hedt 

verzuimd, en zij hedt zich cr in haar 

regeringstijd zelts niet ec.ht mccr om 

hekommcrd, ecn nieuw politick en 

maabchappelijk midden te delinieren. 

Zij heclt zich wanhopig aan de laat<,te 

resten van het traditionele midden vast

geklampt En dat uitgerckcnd in een 

!IJd waarin dcze steeds mccr albrokke

lcn. Zelden eerdcr, en a\ helemaal niet 

in haM titden van succes, is de C:DLI zo 

sterk naar hinncn gekeerd gcwccst - en 

is de rnaatschappiJ zo verregaand uit 

haar gezichtweld verdwcnen. Wie in 

tijden van vcrandering koppig de maar

.------------. schappelijke sldllls q11o dille 

Bij de CDU is 

sprake van een 

uniek proces van 

intern verval 

vanwege eigen 

onvermogen op de 

verdedigt, is allang op de 

vlucht uit hct maabchappc

lijkc midden. [n zo dwaalt 

de C:DU nu a\ lien Jaar van 

nederlaag naar ncdcrlaag. 

Hct volk loopt wcg van de 

volkspartij. 

De CDU heclt het vermo-

veranderde situatie gen vcrlorcn om zelfhewust 

te reageren. 
en vanuit cen betrokkcnhcid 

op waarden zich bezig te 

houden met nieuwe vragen 

en ont- wikkclingen Zij hcclt het ba

sisvertrouwen in de eigen zaak en in de 

samenlcving verloren. De politieke en 

sociale omgeving beleeft de CDU niet 

meer als ruimte, waaraan zij vorm moet 

geven, maar ecrder als hindcrlaag waar

uit allerlci gevaren dreigen: men voelt 

zich gcdwongen de gclederen te sluiten 

en zich vastbcraden te weren. De CDU 

is wantrouwig en autistisch geworden. 

Niet in staat om open en constructief 

met kritiek en andere mcningen om te 

gaan, heelt zij van zo'n discussie ook 

wcinig win<..,t tc vcrwac...htcn. Noch haar 

politieke potentie en intelligenlle, haar 

aantn:kklllg<,kracht en publiek aanzicn, 

noch haar vermogen een meerdcrheid 

tc vormen als kJnsclin<,partiJ zullcn er

bij winnen. Niet dat ziJ ecn bnscliers

kic~vcrcniging i<..,, zou haar, oppcr

vlakkig gczicn, moetcn vcrontru~tcn, 

maar dat ZIJ a\<, bmclier,kiewcreniging 

nict mecr goed bruikhaar is. De reden 

daarvoor IS ccnvoudig en hcclt crnstigc 

gcvolgen de CD Ll hedt het pol i tickc 

midden verlorcn 

Het verlies van het midden en 
de erfgenaam van Kohl 
Wat bnge tijd onhewu<,t gelwurde, 1s 

nu ook duidclijk tot politiekc doelsrel

ling verheven, krijgt nu duidelitk waar

neembare politieke betekenis de CDU 

verbat hct midden. Daarmee trekt zij 

niet aileen de consequentie uit een op

pcrvlakkig opinieonderzoek, dat de 

kanselier al Ianger wiJs maakt dat de <,a

mcnlcving zich naar rechts zou vn

schuiven. In Ieite groepeert de CDU a\ 

acticf het rechtse midden en situccrt zij 

zichzcll als de partij van het midden 

rechts. 

Dat is kwalitatid iets nicuws in de ge

schiedenis van de C:Dll l'ogingen in 

die richting ziJ11 cr altijd gewcc<.t. 

Alfred Dregger bijvoorbeeld wilde tel

kens opnieuw de 'natic in de canon van 

de C:DU-basiswaarden opnemen. Hij 

was voorzitter van de bondsdagslractie 

van de (])L\/CSU, maar een opvolger 

van Helmut Kohl hecft niemand ooit in 

hem gezien. Het was altijd al een moei

lijke opgave de spanning en her even

wicht tussen de ba.,iswaarden vrijheid, 

solidaritcit en gerechtigheid te hewa

ren .. ~1aar biJna vijftig jaar lang is dat de 

CJ)L\ gelukt, en precies daarin lag hct 

geheim van haar <,ucces. 
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\)at is nu voorhiJ De C:DU hcclt, zo 

li,kt het, de hoop opgegeven, zij ver·

trouwt nict llll'LT op haar c1gcn politic

kc kracht de grote \)uitse vo\k<;pMtiJ 

V<:lll hct midden te ZiJil, dre 111 <,taat en 

V<:hthe.,\oten i'> de con<,ervaticvc, de 

chmteliJk-<;ocialc cr1 de lihcralc ge

dachtcn op gclijkc voct in ccn grote 

hcv .. 'cging tc 1ntcgrcrcn. Nutuur\ijk wor

den de gep<J<;te lormu\c., op iedcre par

tqvcrg<Jdcrrng cr1 in redere lunda

mentcle rede aangchaald, 

voorgcnon1cn reeds nu de L"dnlm finnus 

van hct nreuwe helcid in te zcttcn, poli

tick en retori<.ch. En dit niet Ianger on

der de dckmantel van grijzc cmincntic 

ol machtigc ecr<.tc man van de fractic, 

mad! in aile openheid. r\lct zip1 reck op 

de fcdcrale partijvergadcring van de 

C:DLI in lkrlijn kondigde hrj zijn aan-

spraak op hct lcider<;chap <Jan en dit 

nict voor de periodc na KohL De afge-

vaardigdcn daar hehber1 hem bcgrepen. 

m<Jar d<Jt is .,lechh i"" for- De CDU heeft alles 
"'"' zij zijn namelijk net zo 

Wolfgang Schauble laat 

gccn twijlcl he'>taan over 

zijn doeleinden en zijn 

politiekc hlmohe Het is 

het begin van de pr<Jkti-

insprrcrend gcwordcn als 

de godsdicn<;tigc rituelcn 

in cen gee<,te\ijk en rcligi-

gedaan en niets 

gelaten om zichzelf 

Cll~ opgcbrandc kcrk buitenspel te zetten. schc uitvocring van de 

Lo wmdt de CJ)ll zonder 

openbaar ol intern dehat a\<, parliJ 

rcchh van het midden opnicuw opge

trokkcn. Kohl la<Jt hct gcbcuren, maar 

hiJ wcrkt mccr a\<; ccremonicmccstcr 

dan a\, rcgr<,<;eur van de nicuwe opvoc

ring. Sommigcn zien daarin aileen maar 

ccn slimmc schaakzct met hct oog op 

de komcndc vcrkiezingen, een wcrk

vcr-ckling tu<,<,en de kan<.clicr en zijn 

lractrevoorzittcr in hct parlemcnt, of 

ook wei - mindcr schadelijk, omdat het 

aileen tactisch hedoeld is - een pro

duktdiffercntiatic hinnen de onderne

ming C:Dll Helmut Kohl rn de 

vcrtrouwdc [)()Sitic als man van het 

midden, Wullgang Schauble als man 

voor de grove wcrk - en voor de rcch

tervlcugel ,\ laar de aanhange" van de

ze opvatting zullcn zich vcrgi<>sen_ Het 

zal naar aile w<Jar<>chijn\ijkheid niet 

eenvoudig ziJn om Helmut Kohl, de 

bn<>elicr zonder kan<.elicr<,bonu<>, hiJ 

zip1 laat<;te hond,dagvcrkiczingen op

nreuw te Iaten vcrriJzcn al<> de hoop en 

hct pcrspcctrcl voor de oude en nicuwe 

mrddenk\a,sen. r\laar algezien daarvan 

heclt Wolfgang Schauble zich Va'>t 
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gcestclijk-morcle omwen

teling, waar Helmut Kohl al vanaf 1982 

over heelt gepraaL Cri<,iwer<,chijnselen 

in de economic en de samenleving lc

vcrcn hem de steckwoordcn en de ar-

gumcntcn om een soort 

programmatischc culturelc revolutie in 

en met de CDLI te voltrekken. Hij zegt 

het met grote regelmaat en hij geeft 

daarbij ook stem <Jan velc oudere soci

aal-democraten: de '>tudentcnbeweging 

van 1968 was er1 de generatie van '68 is 

de bron van al het kwaad. Zij zouden 

ccn doorslaggevende rol hcbhen ge

'>pceld in het vcrv<JI van waarden en ze

den in de Duibe samenlcving. Nu zou 

het crop aankomen de Duitser<, op

nicuw mores te leren. \)at is allcmaal 

nogal komisch. '8arbertje moct hangen'' 

zou men hem willen tocroepen. 

Schauble en velc anderen met hem 

overschatten grotclijks de wcrking van 

die opstand en doorbraak. De bcwe

ging van 196H wa'> niet zozcer oorzaak 

<:1\s wei uitdrukking en gevolg v<1n ccn 

vee\ dieperc en mccronwattende socia

lc vcrandcring AI diegcnen die nu de 

acndacht trckken met gewcld, rcchtsra-
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dicalc actie-; en vreemdelingenhaat, 

hebben veelmeegemaakt dat hen daar

toe aangezet hecft, maar zij hadden 

geen ouders die tot de gcneratie van '6B 

behoren. 

De CDU in een 
vijfpartijensysteem 
De erfgenaam van Kohl trekt zijn con

clusies uit de verandering van het 

Duitsc partijenlandschap. In het vijf- ot 

zcspartijcnsysteem van de tockomst zal 

de CDU gcen absolute, gecn '>lrategi

sche en ook met de FDI' geen burgcrlij

ke ('burgerlijk' duidt in de Duitse 

politicke verhoudingen op partijen die 

niet zijn voortgekomen uit de arbei

dersbeweging, red.) mecrderheid mccr 

hehben, maar wei nog een relatieve, zij 

het op een be.,cheiden niveau. De poli

tieke kunst voor de toekomstige kan5e

lier en partijvoorzittcr bestaat crin om 

uit deze nieuwc -;ituatie het beste voor 

de C:DU te halen. In het veelpartijen

systcem van de toekomst hcelt de 

C:DU niet 40°;(, van de stemmen nodig 

om als sterkste politicke kracht de kan

sclicr tc lcveren. 

Daarvoor is, als zij gcluk hecft, ook al 

ccn derde van de stcmmen voldoendc. 

Voor de tockomst komt het voor de 

C:DU nict op glanzende succcsscn aan. 

Hct is vee! belangrijkcr de Sl'[) zo te 

bestoken, dat de laatste steeds de twec

de overwinnaar blijft, hoc klein de vcr

schillen ook mogen zijn. Dat zou een 

strategie zijn waarmec de CDU op 

middellangc termijn in de komendc 

ticn jaar zou kunncn overlcvcn. In dezc 

redenering heel t het in icdcr geval zin 

afscheid tc ncmcn van de oude CDU 

en een nicuwe partij rechts van het 

midden neer te zettcn. Dat is een nicuw 

hoofd.,tuk in de geschiedeni-; van de 

CDU. 

Sinds hij twintig jaar gclcdcn tot voor

zitter van de CDU gckozcn were!, hecft 

Helmut Kohl de C:DU/C:SU de achter

at altijd gefundeerd gebleken hoop ge

schonken aileen, - waar hijzelf nooit 

zozcer op uit was - of 'tcnminste' <;a

men met de f'I'D, - wat hem altijd lic

ver wa5 - , te kunnen regcrcn. 

De C:DU blcef in het tijdpcrk-Kohl de 

structurelc mccrderheid5partij in de fc

deratic, tcrwijl de tundamentcn van 

haar macht in de gemeentcn en in de 

dcelstaten 5tap voor stap atbrokkeldcn. 

De verkiczi ngen voor de Bond5dag in 

I ')')4 zullcn de laatste zijn waarin CDLI 

en C:SU nog met ccn bectje plausihili

teit de oudc decennialang vanzclf-;pre

kende coalitiemeerdcrheid van C:DU, 

CSU en FDP kunnen nastrcven - of in 

iedcr geval kunncn doen alsot llij het 

begin van hct tijdperk Kohl kon /)cr 

Spicqd nog de sombere kop gcbruikcn, 

'Drc scillParzc Rcpuh/ik' Aan hct einde cr

van zullen, wanneer Kohl pcch hccft, 

aileen nog in Baden-W(intemberg, 

Beicrcn en Saksen minister-presidenten 

uit de rangcn van de Llnic hct ambt bc

kledcn en het zal aan de SI'D en haar 

voorzitter tc danken zijn dat de politick 

in Duitsland dan in iedcr gcval vaal

rood geklcurd i-, 

Woltgang Schauble trckt de consc

quentie uit deze veranderingcn. De 

nieuw-Duitsc comensus die de crlgc

naam van Kohl thans voor de CDU 

lormulccrt en uitvoert, vergt gcen 

strijd en al hclcmaal geen debattcn 

over '>lratcgie. De C:DU gaat kleincr en 

rcchtscr, zij gaat ccnsgczind en geslo

ten, haar ondcrgang als volbpartij te

gen1oct. 

Het valt mocili1k rn tc zien hoc de 

C:DU uitgcrekend in het vcrkiczing<;-

C llV ~ IJ.J 



1aar I 'J')4 uit haar dood-,strijd als volks

partij weer kan verrijzen Het burgcr

lijk drama 'Hcitma1111 for fmsidcllt', dat 

CDLI en CSLI lange tijd met stcrkc bc

trokkenheid en in de bctrcffcnde in-

stcllingen natuurlijk voortdurend 

eemtcmmig opgevoerd hebben, was en 

is -;ymholisch voor de situatie waarin 

zij nu verkeren. Niet aileen kwip1en -

voor hct eer<,t duidelijk zichtbaar - de 

rnagische krachten van de partijvoor

zitter weg, die mede daarom zo rna

gi'>ch waren omdat allen daar in 

geloolden. ,\bar in dit treurspel vcr

dicht zich veelcer het politicke dilem

ma van de CDLI aan het begin van 

1994. Zij raakte met de prcsidcntskan

didaat Heitmann, en met zichzelf, ver

strikt in een 'douhlc l>i11J, in een situatie 

waarin ziJ - wal zij ook doet- niet win

ncn kan, watnin zij niet een~ tnccr vcr

standig kan optreden Politick is altijd 

ook de kunst zulke situatie-, te vermij

dcn. 

De helc partij, die tot dan toe zo ge

dien'>tig was e'en front te vormen (op 

enkelc uitzondcringen nal, stond na de 
tnugtrckking van Heitmann in haar 

hernd. Zou hij tot 23 rnci I'J94 kandi

daat zijn geblcven, dan zou de ramp 

voor C:DLI en C:SU nog grotcr zijn ge

wee<,t_ De voorzitlcr, hct presidium en 

hct Ieder a lc be<,tuur hebben de C:D U 

111 ccn situatic gchracht waarin zij nict 

rnecr kon winnen. In zo'n '>ituatie ver

kecrt zij, over het gcheel genomen, 

ook in het verkiezing'>par 1994. En 

vermocdclijk zowel voor als na de 

bondsdagvcrkiezingen. De C:DU kan 

verdr:r gel a ten en roerloo'> haar komen

de vcrkiezingsncdcrlagen tegemoet 

sukkclcn, de media be,chimpen, op 

wonderen hopcn - maar dat dat heelt 

nog nooit iet'> hijgedragen aan bet 

'>LICCe'> van vcrkiezing'>campagnc-;. 

Lliteraard kan zij ook, pak weg na een 

( I lV I 'll 

fiasco bij de Europe<,e verkiezingen in 

juni 1994, op het allerlaatst proberen 

wat zij twintig jaar lang niet heeft dur

ven en willen doen: Helmut Kohl af

zcttcn en een politiek altcrnatid voor 

hem te vinden. Mislukt ook die po

ging, dan kan zij zich de kosten van de 

verkiezingsstrijd beter metccn bespa

ren (en daarna terug- slorten), is die 

poging cvcnwel succesvol, dan is er 

ook nog niet vee! gcwonnen. Coed 

honderd dagen voor de verkiczingen 

uit pure wanhoop een kanselier en een 

voorzitter afzcttcn, die zij meer macht 

in de partij gegeven heeft dan ooit ie-

mand voor hem, laat bij het politieke 

publiek gcen sterke indruk achter 

Voor de FPD zou het bovcndicn cen 

uitgclczcn ogenhlik zijn het zinkende 

schip te verlaten en zich vrij van bal-

la'>t tot de kiczer tc richten. 

Bij de hondsdagvcrkiezingen van 1994 

gaat het om de vraag wic de nieuwe 

bondskansclier wordt. Zo zullen de kie

zers het in ieder geval zicn, en niet an

ders. Welke partij - CDU/C:SU of SPD 

- zal uiteindelijk met cen neu,lengte 

winnen, een half procent is a! genoeg. 
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Dat zorgt voor spanning en ..... -----------. 

dus voor een hoge opkom'>t. 

En het vcrhoogt de OllZeker

hcid. De C:DLI/C:SU en haar 

kanselier kunncn cr nog cen 

ken genadig van af komen 

en opnieuw als sterkstc !rae

tic in de Bond,dag plaatsne-

men. En wat dan nog! De 

In een Grote 

Coalitie zou de 

CDU gevangen 

blijven in een 

neerwaartse spiraal. 

SPD zou dan via de Bondsraad de 

macht in de staat hezitten en de 

Llniepartijen een kanselier op wie het 

dan uiteindelijk toch niet mecr aan

komt. C:DU/CSLI zou dan de grotere 

partner in een niet meer zo 'Grote 

Coalitie' zijn, terwijl de SPD een twcc

dcrdc meerderheid in de Bondsraad 

hccft (daarvoor i'> aileen maar cen rcgc-
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ringswisseling nodig in Saksen-Anhalt 

en in .~lccklcnburg-Voorpommeren:, 

die aiken met ccn vcrgeli1khare twcc

dcrclc mecrderheid in de Bond-;dag 

overstcmd zou kunncn worden. 1\ \en 

kan ervan uit gaan dat C:DU en C:SLI 

op die manicr op de middcllangc tcr

mijn beroofd zoudcn zijn van de twce 

lunctie' en rollcn die ecn parkmcntaire 

democratic tc vcrgcvcn hedt en die 

ook in partijpolitick pcrspccticf ztn 

hcbbcn. regcring ot oppmitic. 

Vanuit staahpoliticke invalshoek zou 

ccn politick gcfundcerdc Crote 

C:oalitic van her gocde gewetcn wemc

liJk zijn, cen coalitie die haar lcgitimi

tcil niet primair aan ccn van de vier 

rekenmcthodcn ontleent, maar aon de 

gcmccnschappclijkc politieke wil die 

vier grotc thcn1a';., van vandaag 

iDuitslands rol in de wcreld, vluchtelin

gcn\vctgcving, cconon1ic en wcrk, hcr

vorming van de vcrzorging"taat) op te 

losscn door nict te vervallcn in de ingc

sleten concurrcnticrituelcn. 

Vanuit deze invalshock zou cen puur 

getalsmatige Crotc C:oalitic van her 

slcchtc gcwcten noodlottig ziJn; een 

coalitic die zich permanent voor haar 

aanwczigheid vcrontschuldigt en daar

door de eigcn bestaansgrond sncl zal 

ondcrmijnen. Staat.,politiek en partiipo

litick zou dat noodlottig zijn, vooral 

vom de C:DLJ. Zondcr de oorzaken van 

haar neergang verwerkt te hebbcn. 

zondcr door de crvaring wij<, geworden 

tc zijn, zou de CDU gevangen blijvcn 

in de ncerwaartsc spiraal. De hoop op 

cen kecr ten gocdc en op ccn nieuwc. 

weer succesvollcrc CDU zouden de 

hodcm inge,]agcn zijn. Dat zou ramp

zalig zijn. Wie hct gocd meent met de 

C:DU kan haar daarom aileen maar ccn 

zo goed mogeliJkc oppositieperiode 

tocwcnscn. Voor de democratiC zou clot 

cen normalc gchcurteni' ziJil - voor de 

C:DLI. wellicht. cu1 laatstc ka11s. 
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