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Het CDA kan en mag niet achterblijven bij verschuivende maat

schappelijke organisatiepatronen op straffe van verlies van zijn 

missie en zijn volkspartijkarakter. Een nieuwe bezinning op aard, 

omvang en vormgeving van relaties met maatschappelijke organi

saties is gewenst. Er moet meer aansluiting gezocht worden bij an

dere maatschappelijke organisaties en aangehaakt moet worden bij 

nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers, in met name re

gia's en wijken. Deze herorientatie eist een cultuuromslag en een 

onorthodoxe werkwijze. 

zijn kwets-

1\lindcr dan 

Het CDA is 'uit' en wordt door organi

satics mindcr opgezocht of zelfs voorP 
olitickc partijcn 

baarder gcworden 

voorhecn kunnen 

zij rckcncn up 

een 5tabielc achterban 1• 

Dezc trend is ook aan het 

C:DA niet voorbij gegaan. 

Het rapport van de evalu

aticcommissie Cardenicrs 

gaat er uitvocrig op in. De 

centrale boodschap van 

hct rapport is dat het 

CDA moct gaan werken 

aan herstel van vertrouwcn 

van de achtcrban. Hij het Drs. C llmnmer 

biJ gelopen, zo valt uit 

mond van diverse C:DA

politlci te verncmcn.' Het 

opbouwen van gocdc con

tactell moge vaak lang

zaam gaan; ontrakling van 

netwerkcn is (helaas) zo 

gebeurd. Ten twecde rolt 

er ccn golf van vcralge

meniscring over het chris

tclijk maatscharrelijk 

middenveld. Diverse orga

nisatics or centraal ot de-

vervullen van dczc ordracht is de rela

tic met maatscharrelijke organisaties2 

van groot belang Allcrlci ontwikkelin

gen hebben de relatie'> echtcr bemoei

lijkt lk noem er dric. Ten ecrstc drcigt 

het CDA door zijn nicuwe rol als op

rositiepartij zijn vanzelfsprekcndc 'aan

wezighcid' in vele circuits tc verliezen. 

ccntraal niveau bczinnen zich op hun 

positic en relatie met de eigen achtcr

ban. Daanncc verdwijnt ecn grout aan

talmaatschappclijke organisatics waar

mcc hct CDA van nature iets gcmccn 

dacht te hcbben. Ten dcrde is gebleken 

dat christelijke orga111saties soms onte

vreden zijn over de kwalitcit van de re-
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latic dre ZIJ in de atgclopcn jarcn met 

her Cl )A had den 'de hijzondere hand 

die hct CNV met het CDA mecnde te 

hchhcn was cr de atgelopen Jaren nict'< 

comtateren C:NV-secretaris llrCining en 

oud vicc-voorzitter Can1n1aert5 

AI metal is hct duidelijk dat hct nood

zakciiJk is cen nieuwe visic tc ontwik

kclcn op de contactcn die het CDA 

dicnt tc ondcrhouden met maatschap

pelijkc organisatics Vragen die hierhij 

aan de ordc moeten komcn zijn, waar

om dicnt her CDA eigenlijk in contact 

tc trcden met maatschappclijkc organi

saties', wat is de ideologische recht

vaardiging7, wat i<. het doel1, hoe 

wcrden contacten tot nog toe vormgc

gcvcn', hoc zouden contactcn vormge

gcven diencn tc worden), hebhen 

somrmge maatschappelijkc organisaties 

de voorkcur hoven andereo In deze hij

drage heh ik nict de amhitie deze vra

gcn gedetaillccrd te heantwoorden. lk 

tracht aan te zetten tot een lundamen

tclc gcdachtenwi<.seling over dit onder

werp dat van vitaal helang is voor de 

toekormt van het C:DA Tevcns doc ik 

concrete aanheveli ngen. 

Partijen uit de tijd? 
Een politieke partij als her C:DA kan 

nict mccr op dezelldc wijze als vrneger 

contact lcggen met maatschappelijke 

organisatie'>. Er is vee! vcranderd en dus 

is ecn goede analyse van de vcrandc

rende omgcving en de eigen positie 

noodzakeliJk. Lr hestaan gcnocg aan

zctten tot zn'n analyse. Sommigen zijn 

van mcning dat politiekc partijen in 

tocncmcndc mate hun functie hehben 

verloren aan nieuwc maatschappelijke 

organisatics Dit is de <,telling in hij

voorbccld het rapport- Van Kemenade 

van JUii I <J<J I over de vernieuwing van 

de l'artij van de Arbeid 1•. Volgens dit 

rapport hcbhcn de politieke partijen 

U JV 12·'!4 

steeds mccr concurrentie tc duchten 

van belangen- en acticgroepen en der

gelijke Dcze laatstc zijn zich boven

dien in toenemende mate rcchtstreek<. 

op overheid en bestuur zeit gaan rich

ten en mindcr op politieke partijen. 

Politiek en politici ziJll hicrdoor in cen 

zeker i'>olcment tcrccht gekomer1. Om 

iets aan het natuur- en milieuhclcid te 

veranderen lijkt de kiczer niet vee! 

mcer van politickc partijcn tc vcrwach

tcn. Hij/zij wordt donateur ot actid lid 

van organisatie'> als Natuurrnomr

menten of Creenpeace. Deze organisa

ties richten zich vervolgens stcrk op 

overheid en be,tuur. 

Dezc analyse kan gemakkeliJk onder

steund worden met de gegevens over 

maatschappclijke participatic in het re

cente 'Sociaal C:ulturecl Rapport' 

Hierin valt te lczen dat niet aileen 

vrouwenorganisaties en wcrkncmersor

ganisaties met ecn afkalvend ledenaan

tal worstelen, maar ook politieke 

partijcn. Andere dan strikt politieke or

ganisaties helcven echtcr cen spectacu

laire groei. Volgens het recente 'Sociaal 

Cultureel Rapport' is het aantal !eden/ 

donateurs van de grote organisaties 

sinds 1lJ80 met bijna 60% tot 22 mil

joen toegenomen 7 Het is daarbij op

merkeliJk dat de sterkste grnci nict zit 

in 'consumptieve organisaties', waarmee 

primair een materieel eigenhelang gc

diend wordt, maar in organisaties die 

zich met morele kwesties hezighouden, 

zoals abortus en euthanasic, natuur en 

milieu en internationale solidariteit 

(Dcrde Wereld, mensenrechten, vluch

tclingcn) In absolute aantallen zijn or

ganisaties die zich bczighouden met 

gczondheidszorg en internationalc soli

dariteit de grootste groeiers onder deze 

organisatics. 

De stelling dat politieke partijen steeds 

meer atkalvcn door de groei van maat-
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schappelijke organisaties wordt echter 

ook hetwist. De politicoloog Koolc 

stelt bijvoorhccld dat de enorme groci 

van nieuwc grocrcringcn volgen~::. hen1 

niet automatisch lcidt tot het 'vcrval' 

van partijens lklangen- en actiegroe

pen ziin, zo zet hiJ over-

schappe\ijke organisaties en nctwerken 

voor het C:DA van essenticlc hetekenis 

hlijven. Kiezers groepcrcn zich en wor

den daardoor ook aanspreekhaar. lk zie 

niet in hoe het contact met de individu

clc kiezcr etfecticf ge'l'nstitutionaliseerd 

kan worden. lk kan mi1 

tuigend uiteen, ten 

opzichte van politieke par

tijen eerder aanvullend 

dan concurrcrcnd. Zo ziJn 

onc-i~sue organir.,atic"l en 

acticgrocpcn vaak uitqc

kend ge.informecrd en 

goed toegerust voor het 

politiscren van maabchap-

Bij sommigen in het 

CDA bestaat de 

daarom goed vinden in de 

aanhcvcling van cen ande

re deskundige, dat 'willcn 

politicke partiien een ver

dere erosie van hun inter

mediaire rol voorkomen, 

het verstandig \ijkt om 

meer aansluiting te zoeken 

hiJ andere maatschappeliJ-

neiging het thema 

van het 'middenveld' 

maar op te geven. 

Zij hebben ongelijk. 
peliJke of regionale vraag-

stukken. Koole ontkcnt uiteraard niet 

dat ee11 aantal (histori.,chc) functies van 

politieke partijen onmiskenhaar zip1 

veranderd, ze zijn in mindcrc mate dan 

vrocgcr conlnlunicatic-kanalcn tus~en 

politici en kiezers. De moderne politie

ke partij is cen 'kaderpartij' De tijd van 

de traditionelc, grote 'massapartiJen', 

met veelleden en een stcrke partijorga

nisatte lijkt voorgoed voorbij. Koole 

vindt wei dat politicke partiJen hun in

tcrmedtatre rol tu.,scn kiczcrs en geko

zenen zouden kunne11 proberen te 

vcrsterken door zich minder met de 

overheid te identiliccrcn en zich mecr 

op de kiczcrs te richten. 

lk vind de ecrstc aanheveling sterker 

dan de tweede, omdat de laahtc te wei

nig rccht doct aan het he lang van maat

schappei!Jke organisaties. Over hct 

geheel genomen hen ik echter geneigd 

de analyse van Koolc overtuigender tc 

vinden dan de overtrokken stelling dat 

politieke partijen in verval zijn. De ana

lyse van Koolc moet ecn aansporing 

zijn om het contact met maatschappe

lijke organisaties nog zorgvuldiger te 

koestcren dan in het recente vcrleden 

gebeurd is. Mijns inzicns zullcn maat-

kc nrgani~atic-;'" Hicrbij 

moct echter wei goed hct verschil tus

<,en politicke partiJen en maabchappe

lijkc organtsatie'> in hct oog worden 

gehouden In V':el gevallen zijn maat

schappclijke organi<,aties gericht op de 

bchartiging van deelhelangcn, een polt

tieke partij client verschillcnde helan

gcn tcgcn clkaar af tc wcgcn vanuit de 

cigen politieke ideologic 

ldeologische rechtvaardiging 
Waarom hecht het Cl )A zovcel he lang 

aan het contact met maatschappeliJke 

organisaties' Wat is de ideologische 

rcchtvtJardiging~ In de afgclopcn jarcn 

is hinnen hct C:DA in verschillende 

tnonaarden het contact met maatschap

pclijke organisattes aanhevolen. Vaak is 

daarhij aangegcven wJaron1 dat contact 

wensclijk geacht wordt lk gecf een 

korte opsomming van de redenen dte 

daarvoor gegeven ztjn tvkcr dan tien 

jaar gelcden <,telde het rapport ';\ppcl 

en Weerklank'. 'Het C:DA moet opcn

staan voor nicuwc maatschappelijke 

ontwikkelingen, dus ook voor actie

groepcn' 1" 'Her ts nuttig dat C:DA-Ic

den lid zijn van maatschappeliJke mga

nisatics', staat verder in een van de der-
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tig aanhevelingen. ln1n1er<..,, daardoor 

bn men van hinnc:nuit kenni<; krlJgen 

van de dec:lhelangen in de <>amenlcving, 

tc:rwij\ omgc:kc:crd de CDA-vi-;ie in het 

maat-;chappc:lijk lc:vc:n mc:c:r hekend

heid kri)gt. 11 'Eetl goed lunctionerc:nd 

maahchappc:liJk mtddenveld i<> een aan

gewezcn weg on1 burger<., hun vcrant~ 

woordc:lqkhc:td tc: Iaten hc:lcven', <;taat 

enkelc jaren later in de di-;cu<;<;ienota 

'I )c verantwoorde\ijke -;amenlcving' 1' 

Dezc nota -;om t diver-;e motieven op 

waarom het bc:langriJk i-; dat burger-; in 

maahchappc:li)ke imtellingc:n en orga-

111-,ZltJe<., zondcr win~toogn1crk partici

pc:ren. tv1aahchappc:ltJke verhandc:n 

-;\agen cr vaak hetcr dan overheden in 

c-cn appcl te doc:n op het vc:rantwoor

dc:lqkhc:td-;be-;d van burger<> ZiJ lunc

tionerc:n hovendtc:n a\-; -;preekhui-; voor 

hun achtc:rhatlnen, hic:dc:n ruimtc: voor 

vormen van dirc:cte dc:mocrati-;che con

trolc en vormc:n gc:-;prc:k<>partner<> van 

overheden. \)eze di<>u~<;-;ienota introdu

cecrde ook het hegrip 'vcrmaat<>chappe

\ijking' het procc:-; waarhij maat

-;chappel i)ke verantwoordel i 1 khedc:n 

weer 111 de eer-;tc: plaat<; door de burger-; 

zc:\1 en hun maat-;chappc:lijke verhan

den worden belcctd en vervuld. 1' 

I let grotc: bclang dat hc:t C:DA om 

ideolog~<;che redenen hc:cht aan tlwt 

contact met) nlaahchappc:lijkc organi

<>atie<> <;taat haah op het dominante kli

maat. Balkenende hec:lt 111 het 

zomcrnummcr van clit tijd-;chrilt het 

kl1111aat ten aanzien van maahchappell)

kc: organi<>atie-; getekencl. lk gcel het 

hiLT nog cen-, kort \VCer 1 1: 

a I )c dominantc: polittc:kc trend i<> c:r 

<>teed, ml'c:r een van hc:t van overheid-;

wc:gc: hl'knotten van imtitutionl'lc 

waorhorg-arrangcn1cntcn voor hct nlid

dc:twclcl. De al<>challing van advie<>or

ganc:n en ck kntic:k op de Sociaal-

( IJV 12 <q 

Fconomische Raad zij11 hiervan een il

\u-;tratie 

b. De externe hemoeienis met de iden

titc:it en interne structuur van maat

schappe\ijke organi-;atic:s neemt toe. De: 

publiekrechtei!Jke crkc:nning van lc

vc:nsheschouwelijkc pluriformiteit is in 

toenc:mende mate aan erosie onderhe

vig Een voorhcc:ld daarvan i-; de heken

de mot1c van de Staten van Zeeland 

over de 'algcmene ~ignatuur' van nicu

\VC voorzJcnJngcn. 

c. De: interne vitalitcit wordt door al

lcrlc:i samc:nwc:rkingwormen op de 

prod ge<,telcl. van lcclc:ratie tot lusie. 

Ill) <,ommigc:n in hc:t C:DA he-;taat de 

nc:igtng het thema van het 'middenveld' 

maar np te geven Zij hehben ongeli1k 

Het thema i<> cruciaal vonr de identiteit 

van hct CDA Zijdervc:ld hc:dt- in hc:t 

al gcnoen1de zon1crnun1mer - gewaar

schuwd 'dat hct CDA op zijn politieke 

tellcn moc:t pa"c:n a\<, er laatclunkcnd 

wordt gesproken over hc:t maat-;chap

peliJk middcnvc:ld' Kritiek up hestuur

liJke -;troperigheid en nudcrwets 

corporatJ<>me i<> terc:cht, maar de partij 

moet oppa<>sen in de valkuil van modi

eus individuali-;mc te stappcn. want dat 

zou volgc:ns hem het politickc lunda

ment van de christcn-democratie. de: 

conceptie van de verantwoordc:li)ke <,a

mc:nlc:ving, aa11ta-;tcn. 1 ' Het vcrwijt dat 

de nadruk op het middenvcld conscrva

tief is, -;ni)dt ook gec:n hout. Balken

endc: heclt er terecht np gewezen dat 

de herijking van de vcrzorging.;.;staat nu 

juist roept om vc:rantwoordc: zc:llrcgule

ring, vcrantwoord ondcrncnlcr.;,;chap en 

particulierc initiatieven op het vlak van 

wc:rkgelcgenhc:id. -;ocialc zc:kc:rhcid en 

arbeid<>participatJe. ,\laatschappc:\ijke 

organisatic~ die vorn1 kunncn gcvcn 

aan de vc:rantwoordc:liJke samenleving 

zijn nu meer dan ooit hard nod1g. 
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Tcmlottc past verzet tegen de qelling 

dat levemheschouweliJke organi<,aties 

tot het verlcden horen. Vroom hccft rc-

cent nog ccns overtuigend uitecngczct 

dat de democratic niet lcven<,heschou

welijk ncutraal is en dus bood-,chap 

moet hebhen aan inzichten van kerken 

er1 andere levensbeschouwclijke organi

saties."' Het CDA zal al zijn creativiteit 

nodig hebben om eer1 actuelc relevante 

visie op maatschappelijke organisaties 

vorm te gcvcn en in praktl)k te brcn-

gen. 

De heersende praktijk 
Wat is op het ogcnblik de prakti)kc 

Hoe vcrliepcn de contacten van hct 

C:DA met maatschappeliJke organisa

ties in de atgelopen pcriodec lk kan hier 

natuurlijk gccn vollcdig overzicht ge

vcn. [r waren immers contacten op het 

niveau van het partijbcstuur, van de 

tractie<,, de kamcrkringen, de atdelin

gen. lk beperk miJ hier tot de contactcn 

van het parti)hestuur. Met welke instel

lingen onderhield bijvoorbeeld het 

CDA-bestuur op landclijk niveau gere

geld contactenc In het kader van het 

Convent van Christelijk-Socialc Orga

nisaties werden met de gee<,tverwante 

organisaties per kwartaal gezamenlijke 

gesprckkcn gevoerd, waarvoor ook het 

CDA-hestuur agendapunten kon aan

dragen. Dit periodiek contact was een 

gocde graadmctcr voor de intcn<,iteit 

van de onderlinge vcrhoudingen, zoals 

bijvoorbceld hlcek hiJ de discussies 

over het rapport 'Raad op maar', dat bij 

somrmge C:onventspartners duideliJk 

waarneembare irritatie wekte. Daar

naast wcrd de laatste Jaren met een aan

tal organi<,aties mecr op ad-hoc basis 

overlcgd, hetzij door de parti)voorzit

ter, hetzij door een delegatie van het 

dagelijks bestuur, meestal aangcvuld 

111et een vcrtcgcnwoordiging vanuit de 

Twcedc Kamedractic. Ecn vast ritme in 

de contacten wa<, hier niet precies aan 

tc geven. l~esprekspanncrs \VtJJTn on

der andere de Fedcratic Nedcrlandse 

Vakbewcging (!NV) en hct Verbond 

van Nederlandse Onderncmingen 

rVNO I Fr warcn daarnaast rcgelmatig 

gcsprekken met vertegenwoordigers 

van de organisalies die het Convent 

van Sociaal C:hri<,teliJke Organisaties 

vormen het Ncderlands C:hnsteliJk 

Wnkgeversvcrbond (NCWI, hct 

C:hristelijk Nationaal V0kverhond 

(C:NV), de C:hristclijke llocren- en 

Tuindershond I CBTB I, het Nederland, 

C:hristclijk Ondernemerwcrbond 

(NCOVI en de Katholieke Neder

landse Hoeren- en Tuindersbond 

(KNilTili Vcrder vonden ook met de 

gcc'->tvcnvantc onlroep(>rgJni...,atic...; Nc

derlands Christelijke Radio Vereniging 

(NCRVI, Katholieke R<ldto Omroep 

(KROJ en lvangelische Omroep (!cOl 

contacten plaats, evcnals met organi<,a

ties op hct domein van ontwikkelings

s<Jmenwerking zoals de Katholreke 

organi.;;atic voor n1cdctinJncicring van 

Ontwikkelrngsprogramm<J's (Cehcmo) 

en de Stichting lnterkerkeliJke Coiir

dinatie Commis<,te Ontwikkelings

pro)ecten (ICC:() I, en soms ook de 

Nedcrlandsc Organisatie voor lntcr

nationalc Ontwikkeling<,<,amenwerking 

(NOV! B) en de Sttchting Hum<lnistisch 

I nstituut voor Ontwikkeltngssamen

wcrking (HIVOS) Ook noem ik hicr 

nog contacten n1ct orgLini;.,tltic-; zoal-, 

bet ovcrlcgorgaan tegcn kcrnbewapc

ning en het raci<,me-overleg. Tenslotle 

verdienen de kcrken hier zeker vcrmcl

di ng. ,\let de rooms- kat hoi icke his

schoppen vindt ccn tot twcc kccr per 

jtlar ccn circa twcc uur durcnd gc-,prck 

plaats over voor kcrk en politick heide 

rclcvante vraagstukken t".1ct de her

vormde en gerelurmecrde synode 
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Tenslotte past ve rzet tegen de ste lling 

dat leve nsbesc houwe lijke organisaties 

tot het ve rl ede n ho re n. Vroom heeft re

cent nog ee ns overtu ige nd uitee ngeze t 

dat de de mocra ti e ni e t leve nsbeschou 

we lijk neutraal is e n dus boodschap 

moet hebben aan inzi ch ten va n ke rken 

en andere leve nsbeschouwe lijke organi

sa ti es. 16 H et CDA za l al z ijn creativiteit 

nodi g hebbe n o m ee n actuele relevante 

vis ie op maatschappelijke o rga ni saties 

vo rm te geven en in praktijk te bren-

gen. 

De heersende praktijk 
Wat is op het oge nblik de praktijk? 

H oe verli e pe n de co ntacte n va n het 

CDA met maatsc happe lijke o rga ni sa

ties in de afgelopen periode? Ik kan hier 

natuurlijk geen vo ll edig overz icht ge

ve n. Er ware n im mers co ntacten op he t 

ni veau va n het partijbestuur, va n de 

fracties , de kamerkringen , de afdelin

gen Ik beperk mij hi e r tot de contacte n 

va n het partijbes tuur. Met we lke instel

linge n o nde rhi e ld bijvoorbee ld het 

CDA-bestuur o p lande lijk ni veau ge re

ge ld co ntacte n? In het kader va n het 

Convent va n C hri ste lijk-Socia le Orga

ni saties werden met de geestverwa n te 

organ isaties per kwartaal geza menlijke 

gesprekke n gevoerd , waarvoor ook het 

CDA-bestuur age ndapunte n kon aan

drage n. Dit per iod iek co ntact was een 

goede g raadm eter voor de inten siteit 

va n de o nderlin ge verhoudin ge n, zoal s 

bij voo rbee ld bl eek bij de discuss ies 

over het rap port 'Raad o p maat', dat bij 

so mmi ge Co nve ntspa r tne rs duidelijk 

waarneembare irritatie wekte. Daar

naast werd de laatste jaren met ee n aa n

tal o rga ni saties meer op ad-hoc basis 

overlegd, hetzij door de par tij voorz it

te r, he tz ij door ee n de legat ie van het 

dage lijks bestuur, mees tal aangevuld 

met een ve rtege nwoo rdi g ing va nuit de 

Tweede Kamerfract ie. Ee n vast ritm e in 

de co ntacten was hi er niet prec ies aa n 

te geve n. Gespreks partners wa re n o n

der andere de Federatie Nede rl a ndse 

Vakbeweging (FNV) e n he t Ve rbo nd 

va n Nederlandse Onde rn e mingen 

(VNO). Er wa re n daarnaast rege lm at ig 

gesprekke n met ve rtege nwoordigers 

va n de orga ni sa ti es d ie he t Co nve nt 

van Sociaa l C hriste lijke Organisaties 

vormen: het Nederl a nds Christe li jk 

Werkgeversverbo nd (NCW), het 

C hri ste lijk Nat io naal Vakve rbo nd 

(CN V), de C hri stelijke Boeren- en 

Tuinders bo nd (CBTB ), het Nede rl ands 

C hri ste li jk O nde rnemersve rbo nd 

(NCO V) e n de Katholieke Neder

landse Boeren- e n Tuinde rsbo nd 

(KNBTB ). Verder vo nde n ook met de 

geestverwa nte om roeporga ni saties Ne 

derlands Christe li jke Radio Vereni g in g 

(NCRV), Katho li e ke Radi o O mroep 

(KRO ) e n Eva nge li sc he Om roep (EO ) 

con tacten plaats, eve nal s me t orga ni sa 

t ies op het domein va n ontw ikkel in gs

sa me nwerking zoa ls de Kath o li eke 

o rga ni sat ie voo r medefinancierin g va n 

O ntw ikke lingsprogramma 's (Cebemo) 

e n de Stichting Interkerke lij ke Coör

dinat ie Com mi ss ie Ontwikkelings

projecten (ICCO ), e n so ms ook de 

Nederl a ndse Organisatie voor In te r

nat iona le O ntwikke lin gssamenwe rkin g 

(NOVIB) e n de Stich ting Hum anistisch 

Inst ituut voor Ontwikkelingssa me n

werkin g (HIVOS) Ook noe m ik hi e r 

nog co ntacte n me t organ isa ti es zoals 

het overl ego rgaa n tegen kernbewape

ning en het racisme-overl eg. Te nslotte 

ve rd ie ne n de kerken hie r zeker verme l

ding. Met de rooms-katholieke bis

schoppe n vin dt éé n tot twee keer per 

jaar ee n c irca twee uur durend gesprek 

plaats ove r voo r kerk e n po liti e k be ide 

re leva nte vraagstukken . Met de her

vo rmde e n ge reformeerde sy node 
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wordt, ook doo r de peri od ieke wisse-

ling in de sa menste llin g van de syno 

des , minder freq uent gesproke n, 

gemidde ld éé n keer pe r twee jaar. De 

resu ltaten van deze gespre kke n z ijn 

ook in ve rslagvorm vastge legd. Met de 

Raad va n Ke rke n z ijn de afgelopen ja -

t ingsbee lde n va n o nderlinge re lati es e n 

co ntacten goed geëxp li c itee rd worde n. 

En dat er in open gesprekke n rege lma

tig een eval uatie va n zulke co ntac ten 

plaatsv indt. Dit ge ldt a fortiori voor ban

den met gees tve rwa nte o rga ni sa ti es 

waa rmee , in de geest va n het rapport 

ren e nke le vruchtbare the-

matische conferenties 

georga ni seerd over o nder

werpe n als soci ale zeker

heid , he t mili euvraags tuk 

e n de doorwe rkin g va n 

no rm e n e n wa arden in het 

maatschappe li jk hande le n. 

'De re latie tusse n het 

CDA e n zijn maa tschapHet CDA moet zich 
pelijke relaties' (ee n in 

de exclusieve rol 

van hoeder van 

1979 versche ne n rapport 

va n een commi ssie o nde r 

le iding van prof. dr. Th . 

Kuiper) ee n bij zo ndere re

lat ie bestaat. Er di e nt voor 

gewaa kt te worde n dat 

vrijblijvendhe id e n weder

z ijdse verv reemding o nge 

meri{t in derge lijke con-

klassieke 

i den ti teitsgebonden 

Terugb li kkend moet ge

co nc ludee rd worde n dat er 

bij sommige va n deze con

tacten nie t altijd sp rake 

organisaties niet 

laten aanleunen. 

was va n ee n effect ieve aanpak. Ik heb 

hi erbove n al ge refe reerd aa n de kritiek 

va n de CNV'ers Brüning e n Ca mm aert 

op de contac te n met het CDA, di e zij 

a ls' moeizaam' typere n. Waneer ik he n 

goed begrijp , doelen z ij daarbij ni et zo

zeer op de frequenti e va n con tac te n a ls 

we l op de inh oud ervan. Hun kri tiek 

betreft zowel de contacte n va n de vak -

ce ntrale a ls va n de a fzo nderlijke bon

den me t het CDA. 

Kennelijk vinden Brüning en Cam maert 

dat het CNV-geluid onvoldoe nde heeft 

doorgek lo nken in de opstelling va n de 

CDA-Tweede Kame rfract ie e n/ of 

CDA- bew indsli ede n, dan we l dat e r 

naar deze vakce ntra le onvo ldoende is 

teruggekoppeld bij het inne me n va n 

sta ndpunte n. In CNV-krin g heeft men 

er noo it ee n gehe im van gemaakt te

leu rgeste ld te zijn in de CDA-opste l

ling bij zaken als bijvoorbeeld de 

bezui ni g in gen op o nderwijs e n ambte 

narensalarissen , de ingreep in de WAO. 

Het voo rbee ld van het CNV laat z ie n 

hoe be la ng rijk het is dat de ve rwac h-
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tacte n slu ipen. 

H e t is de vraag of de e rva ring va n het 

CNV symptomatisc h is voo r de wijze 

waa rop het CDA in het algemee n z ij n 

re laties beheert. H oe het oo k z ij, het 

verdient zo nde r meer aa nbeve lin g dat 

de Tweede Kam e rfractie e n het partij 

bestuur vee l energie steke n in he t ve r

hoge n va n de effec ti vite it van d it type 

co ntacte n. Daartoe is het noodzake lijk 

dat gemeenscha ppe lijke belangen e n 

beoogde resultate n meer aa ndach t krij

ge n. D e geza me nlijke confere nti es met 

de Raad va n Kerke n z ijn wat dat betreft 

ee n goed voorbee ld . Waarom zoude n 

CDA en CNV z ic h ni e t geza me nlijk 

gaa n bui ge n over 'ee n sche ts va n de ar

be idsverhoudinge n' in de komende v ijf 

jaa r? Daarbij zou men de - gewe nste -

ro l va n de overhe id en die van de bon-

de n in beeld kunne n brengen. Zo'n 

project zou waardevolle co nc lusies 

kunnen oplevere n voor de ac ti epro

gramma's va n beide partije n . H e t is 

kennelijk een moe il ijke opgave o m het 

vrijblij vende e n ad -h oc- karakter va n de 

co ntacten met maatschappe lijke orga-
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ni-.atJc<., tc ovcr<.;lijgcn. Her rapport 

'Appel en Weerklank' constatecrde in 

I YH3 al dat de contacten met organisa

ties op christelijke grondslag 'nog te 

zecr een ad-hoc karakter dragen' 17 Het 

IS de hoogste tijd dat daarin verande

ring komt. Dat vraagt uitcraard creati

viteit van twee kanten. 

Welke maatschappelijke 
organisaties? 
De contacten tot nog toe lijken ge

stoeld te zijn up het eerste tundamente

lc rapport terzake. dat van de 

commissie Kuiper'' lnkelc conclusies 

daaruit luidden: 

I [en hijzonderc rclatie etl vorm van 

contact i;., gcrcchtvaardigd n1ct organi

saties die in hun mens- en maatschap

pijviste programmatische alliniteit 

vcrtoncn n1ct de tlltgang<.,puntcn waZlr

op ook het C:DA zich nricnteert, zon

der dat dit overigens aan de zelt

standigheid etl de eigen verantwoorde

liJkheid tekort zou mogen doen. 

2. Het CJ)A wenst ook goecle en zake

lqke relaties tc onderhouden met orga

nisaties dte zich hekcnnen tot andere 

vi'-lic;., op n1cn-. en '-.J.Illcnlcving. 

Het C:UA mag zich niet exclusid 

richten op de heharttging van de helan

gen van een ol cnkelc deelterretnen. 

noch op de helangen van 'een lamilie' 

omdat hct Cl )A zich zondcr onder

scheid tot de gehclc Ncderlandse hc

volking richt. 

Dit ZtJn duideliJke richtlijnen Het is 

echter de vraag ot zc nog voldoen in 

het nwderne tijdsgewricht met een toe

ncnlcnJ aantal onc-hsucbc\vcgingcn en 

steeds minder levenshcschouwcli)ke or

gantsatJes. lk hespreck achtereenvol

gens dric nwgeliJkc 'nctwcrkcn' die 

relevant zijn izonckr daarmee andere te 

willen uitsluilenl 

Ten ccrstc moet vastgehouden worden 

aan relatics met kerkgcnootschappen 

en gccstvcnvantc organJ-.otJC'-.. I )czc 

contacten dienen zoals het rapport

C:ardeniers aanheveelt - tc worden vcr

sterkt C:t\:V-sccretaris Jlr[intng he

plcttte onlangs in het zomernummer 

van dit tijdschrilt dat christeliJke orga

nisattes elkaar mecr in de hreedte moe

ten ontmoctcn. l:r is cen Vcrband van 

Katholieke 1\laatschappelijke Organi

-,aties, het VKt\10, maar geen prote

stant-christclqke tcgcnhanger, stelt hiJ 

Overigem noemt hij nict de Stichting 

Doorwcrking C:hnstcliJk Sociaal C:on

grcs, waarin vccl chri-,tclijkc nlaat

schappelijke organisaties samcnwerken. 

I)ezc organi...,atic<., moctcn volgcn'-1 

Brlining daarnaa'-.t ccn mccr <.;tructLitTic 

relatie met de kcrken aangaan. Hehhen, 

aldus de auteur, uitvocrclcrs en dragcrs 

van het christcliJke gcdachtengoed 

geen hoodschap aan elkaar' Balkenende 

hcplcitte aansluitend in hetzeltde zo

mernummcr uithreiding van het 

Convent met christelqke organisJttes 

uit J.ndcrc dan -.;ociJal-ccononll.:...chc 

sectoren. zckcr nu volgens hem de he

tekents van andere christeli)ke mgani

sattes toenccmt en maatschappclqke 

vragen steeds mecr worden vcrhonden 

n1ct zingcving-;vragen I )czc -.;uggc...,tic.:... 

vJn Br(ining en Balkencndc verdiencn 

'>t:rieus overweging I let CDA kan eetl 

voortrekkersrol spelcn hij het opnieuw 

inrichten van ecn structurcel contact 

tussen christeliJke organisaties. 

Temlotte zijn ook organisaties op le

vensheschouwelijkc- maar niet-chri'>te

liJke- grond,lag voor de hand liggcndc 

ge-,prek -,partners. 

Ten tweede lijkt het vcrstandig een an

dere aJnheveling van de commissie

Cardenins ter hJrte te nemen, nameltjk 

hct aangaan vCJn contactcn n1ct organi~ 
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ni saties te overstijgen. Het rapport 

'A ppèl e n Weerk lank' co nstatee rde in 

1983 al dat de co ntacte n met organ isa

ti es op chri ste lijke g ro ndslag 'nog te 

zeer een ad-hoc karakter drage n'.'? H e t 

is de hoogste t ijd dat daarin vera nde

rin g komt. Dat vraagt uiteraa rd c rea ti

viteit va n twee kanten. 

Welke maatschappelijke 
organisaties? 
De co ntacten tot nog toe lijken ge 

stoeld te zij n op het eerste fundamente

le rapport terza ke, dat van de 

co mmi ss ie Kuiper. 1B Enke le co nc lu sies 

daaruit lu idden: 

I . Een bijzondere re latie e n vorm va n 

contact is gerech tvaard igd met o rga ni 

saties d ie in hun mens- en maatschap 

pijvisie programmatische affiniteit 

vertonen met de uitga ngspunten waar

op ook he t CDA z ich oriën teert, zo n

de r dat dit overige ns aa n de ze lf

standi ghe id en de e ige n vera ntwoo rde

lijkheid tekort zou moge n doe n. 

2. H et CDA wenst ook goede e n zake

lijke relaties te o nderhouden met o rga

ni sat ies d ie z ich beken nen tot andere 

visies op mens en sa menlev ing. 

3. H et CDA mag z ic h niet exc lusief 

rich ten op de beharti g ing va n de belan

gen va n ee n of enke le dee lterreinen , 

noc h op de belange n va n 'een fam ili e' 

omdat he t CDA zich zo nder o nd er

sc he id tot de ge he le Nederland se be

vo lking ri cht. 

Dit z ijn duide lijke richtli j nen . H et is 

echter de vraag of ze nog vo ldoen in 

het moderne tijdsgewrich t met een toe

neme nd aanta l one- issuebeweginge n en 

steeds min der levensbeschouwe lijke o r

ga ni saties. Ik bespreek achteree nvo l

gens dri e mogelij ke 'ne twerke n' di e 

re leva nt z ijn (zo nder daarm ee ande re te 

wil len uitslui ten). 

Ten ee rste moet vastge houde n wo rden 

aa n relati es met kerkge nootschappen 

en geestverwante orga ni saties. Deze 

co ntacte n di enen - zoa ls het rapport

Ca rde ni ers aanbevee lt- te worden ver

sterkt . CNV-secreta ri s Br(inin g be

pleitte on langs in het zomernumm er 

va n dit t ijdschrift dat christe lij ke orga

nisat ies e lkaa r meer in de breedte moe

te n ontmoeten. Er is ee n Verband va n 

Ka tho lieke Maatschappe lij ke Orga ni 

sa ti es , het VKMO , maar gee n pro te

stant-c hri ste lij ke tege nh anger, ste lt hij . 

Overi gens noemt hi j ni e t de Stichtin g 

Doorwerking C hri ste lijk Soc iaa l Co n

g res, waarin vee l chri ste li jke maat

schappelijke o rganisaties samenwe rken . 

Deze orga ni sat ies moete n volge ns 

Brüning daarnaast ee n meer st ruc ture le 

relatie met de kerken aangaa n. Hebben, 

aldus de auteur, uitvoerders en dragers 

va n het ch ristelijke gedach tengoed 

geen boodschap aa n e lkaar? Balkenende 

bepl e itte aans luitend in hetze lfde zo

mernummer uitbre iding van het 

Convent met c hri ste lijke o rga ni sa ties 

uit andere dan soc iaa l-eco nomi sche 

sec toren , zeker nu vo lge ns hem de be

teken is va n andere christe li jke orga ni 

sa ti es toeneemt e n maatschappelijke 

vragen steeds meer wo rden verbo nden 

met zi ngevi ngsvrage n. Deze sugges ties 

va n Brün ing en Balkenende ve rdi ene n 

se rieus overwegin g. H et CDA ka n ee n 

voort rekkersro l spe len bij het op nieuw 

inri ch te n va n ee n st ruc turee l con tact 

tusse n christe lij ke orga ni saties. 

Te nslo tte z ijn ook o rga ni sat ies op le

ve nsbeschouweli jke - maar ni et-chri ste

lijke- gronds lag voor de hand liggende 

gesprekspa rtners. 

Te n tweede lijkt het versta ndi g een an

dere aanbeve lin g va n de co mmi ss ie

Cardenie rs ter harte te nemen, namelijk 

het aangaan va n con tacte n met orga ni -
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sat ies als Amnesty In te rnational of 

Natuurmonumenten. Maatschappe lijke 

organisat ies moete n zo breed moge lijk 

betrokke n worden bij het bespreken 

va n probl eme n met het oog op de 

voo rbe re idi ng va n politieke sta ndpun

ten. De aa nbeve lin g lijkt mij zi nni g. 

Niettem in b li jft ze erg rudimentair. Er 

wordt we ini g gezegd over de aard van 

de te leggen contacte n. Co ntacte n met 

o ne- issue-organ isat ies , 

Stichtin g Natuur e n 

zoals 

M ili eu 

de 

en 

Greenpeace , di e vaak ee n breed draag

vlak o nder de bevo lking kennen, ver

di enen zo nder meer een hoge plaats op 

de age nda. H et is va n be lang dat het 

CDA - binnen het kader va n de e igen 

uitgangspun ten - aa nsluiting zoekt bij 

het nieuwe more le engage ment . Met 

ve le van deze o rga ni sa ties bestaan nu 

nog slech ts margin ale contacten. 

Voordat aan 'netwerken ' gebouwd gaat 

wo rden moet het CDA z ich nog wel 

ee ns ve rgew isse n va n he t karakter van 

o ne- issuebewegi ngen. 

soc iaa l-ethi sche 'hardnekki ghe id' e n 

niets o ntz ie nde str ijd voortbrenge n' 

(p 133). Ethi sch fanati sme is dan ni et 

ver weg. De tegensta nders worde n zeer 

zwa rt voorgeste ld. 

Ten tweede kan de ve rabsolu terin g van 

het ethi sche le iden tot apathi e: 'Als 

me n de ethi sche voortreffe li jkheid ver

heft tot de exclusieve kern of 'z in ' va n 

het bestaan (. ) slaat ze algauw om in 

haar eige n tegendeel, namelijk ee n be

klemme nd gevoel va n ve rpletter in g dat 

jui st le idt tot apath ie tege nover het et

hi sche' (p. 134) 

Voordat systema tisch co ntact ge legd 

wordt met one-issuebewegingen moet 

het CDA zeer ale rt zijn op het doe l en 

het karakter va n co ntacte n met one- is

suebewegingen. H et is daarbij van 

groot belang dat het ve rsch il tussen ee n 

po li t ieke partij en een one-issuebewe

g ing he lder voor de geest b lijft staa n; 

bovendien moet e r in de co ntacte n 

ruimte z ijn voo r he t ui t

Ervaringen met de vredes

beweging e n de armoede

bewegin g z ijn wat dat 

betreft leerzaam gewees t. 

Daarbij moeten bijvoor

beeld de inzichten van 

Meer dan in het 
dragen va n de stan dpun -

ten en ui tga ngspunten va n 

het CDA. verleden moet de 

partij zijn krachten 
Te nslo tte moet het CDA 

uit hoofde va n z ijn oppo-op regionaal niveau 
Burggraeve 19 worden be

trokken, di e ste lt dat de 

sociaa l- ethi sc he bewogen-

bundelen. 
si tiero l pr io riteit geven 

aan contacten met o rga ni-

he id zoa ls deze z ich in de nieuwe so-

c ial e bewegingen mani festee rt, ee n 

gro te rijkdo m betekent, maar ook ee n 

groot ri sico, namelijk het ri sico va n 'de 

terreur van de e thi ek'. Deze kan op 

twee mani eren tot uitdrukking kome n. 

Ten eerste 'ka n de rad ical ite it van de 

ni euwe soc iale bewegingen, groe pen en 

o rga ni smen, di e naar b inn en toe op le

ve nsbesc houwe lijk vlak vo lst rekt to le

ra n t zijn, naa r bu ite n een nieuwe , 
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sat ies d ie geco nfronteerd 

worde n met de gevolge n van het kab i

netsbe le id . Te denken va lt bij voorbeeld 

aan (a ) de Vereni g ing Samenwerkende 

Nederlandse Universi tei te n (VSNU ) en 

de H oger Beroepsonderw ijs (H BO )

Raad in verba nd met de p lanne n ten 

aa nz ien va n het hoger onderwijs (b) de 

socia le partners , in het bij zonder FNV 

e n VNO in verba nd met de socia le ze-

kerhe id (c) o rga ni sa ti es va n het mid 

den- en k le inbedrijf (in ve rband met de 

winke lslui tin g) . 
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Loopt het CDA zo achter? 
i\liJn aanheveling dat het CDA regel

matigcr contacten moet ondcrhoudcn 

met one-i~~uebewegingen en nicu\vc 

organi-.atic' in hct algemcen, i<. wellicht 

verrassend Waarom deed het CDA dat 

al nict: Loopt hct CDA zo achterc lk 

wil daarop kort 111gaan. Het ziJ11 van 

'hestuurdersparti/ zit het CDA zozeer 

in het hloed dat vecl CDA'crs vooral 

gcorit'nteerd zijn op de mecr 'tradJtJo

nclc orgtlni~Jtic..,' in hct 

CDA terreinen als natuur en milieu aa11 

vooral D66 en VVD ovcrlatcn ot vecl 

sportorganisaties aan de PvdA' Het 

CDA doet zichzclf tckort wannecr het 

hcrust 1n een soort onuitgesproken tcr

rcinafhakening tussen de politieke par

ti)en Het zou zich de exclusicvc rol 

van hoeder van klassickc identiteitsgc

honden organisatics niet mocten Iaten 

aanleunen. lndien mecr promtnente en 

herkenhare christen-dcmocraten in 

aann1crking zoudcn ko-

middenveld zoals vakorga

nisaties, ondcrwijs. kerkcn 

en dergcltJke Het rapport 

'Politick dicht hi1 menscn' 

vrocg n1ct nan1c aandacht 

voor andere maatschappc

li_jkc organi~atics on1 gocd 

tc hlijven aansluitcn hij de 

Het is van belang 

dat het CDA-

n1en voor lcidinggcvcndc 

posittes in deze nteuwe or

gani..,atic..,. ook op rcgio

naal nivcau, r.:... cr vcr

moedeliJk al veel gewon

nen. J)at verondnstelt dan 

wei een autcnthick enga

gement voor zulkc he-

binnen het kader 

van de eigen 

uitgangspunten -

bclangstelling van het bre- aansluiting zoekt bij lcidsvelden en utteraard 

de puhliek. Sportvcrenig

ingen. allochtoncn- orga

ni-,atic;.,, rcgronulc actrc

groepcn werden onder 

het nieuwe morele 
bestuurliJkc beschikhaar

heid. Dit vraagt vervol

gcns om ccn acticl '11111111111 engagement. 

meer genoemd. Het rapport nkende 

dat hicrvoor de cultuur in hct CDA 

moet veranderen. politick moct ontd

aan worden van hct imago 'dat het zo 

saai is' Hct lcrcn dcnken vanuil de he

levingswercld van de burger vcrgt ccn 

andere aanpak, minder traditioneel en 

meer vanuit concrete intercsses van 

get'ngagcerde burgers. lk constatccr dat 

dczc aanhcvclingcn van 'Politiek dicht 

hi] n1cn-.;cn' in de partij nog gccn gc

mcengned geworden zijn (uitcraard 

met goedc uitzonderingen). Derhalve 

moctcn dczc opnicuw op de agenda ge

plaatst worden. 

h- is hicr sprake van ecn achtcrstand 

ten opzichte van andere partijen. Hct 

li)kt wei ot CDA'crs zich crbij hcbben 

neergelegd dat het terrein van organisa

ties als de gcnocmde door andere par

liJen 'bezet' is. Maar waarom zou hct 

rfi01/IH5-/Je/rid'. 

ook provinciaal en regionaal. 

Van onderop 

opnrcuw· 

Het C:DA moet zich hi1 de contacten 

mel maat<,chappelqke organtsaties uit

drukkclijk niel aileen richten op de 

'koepelorganisaties' ot elites, maar evcn

zccr of misschien wei JUist op de ni

veaus eronder. de regionak ot lokalc 

afdelingen van zulke organisaties. 

Cesprckken met regionale ot districts

hcstuurders zip1 hiJvoorhceld erg zinvol 

voor politici Een politieke part!) slaagt 

uiteindeli1k aileen als ziJ ck lokalc kic

zcrs wect te herciken. l\ let name de rc

gionalc partijorgani-;atie moet hierop 

alert zijn 

Omdat het puhliekc dehat niet aileen 

nationaal, maar vooral ook dcccntraal 

n1oct worden vorn1gcgcvcn i<; hct cs

scntiecl dar het nctwcrktrajcct op hct 
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nivcau VJ.n de lokJ.Ie en rcgionJ.Ic vcr

handen wordt ver-.terkt. Wordt de ver-

antwoordelijke ~an1enleving van 

burger<; die het CDA voor5laat juist 

niet van onderop gevoed~ De interne 

partijnetwerken nw<:t<:n al-, het ware 

lllClT verknoopt gaa n worden n1ct ex

terne netwerken. Kai<;er hl'dt hierovcr 

onlang~ intcrc~"antc gcdachtcn gclan

ceerd in 'lle5luur5forum' '" Het i5 mecr 

dan de mocitc waard dczc gcdachtcn 

nadcr uit tc wcrkcn. Zip1 plcidooi om 

voorzd op lokaal niveau werkverhanden 

rondom hcpaalde themagehicdcn op tl' 

'>lilrten, wil ik van harte onder<;teunen. 

Kai<;er 5prcckt hicr van 'connecti<:vor

ming' waarmce hiJ kenneliJk het leggen 

van nreuwe verhindingen bcdoclt. lk 

hen hct met hem t'cm dat hct CDA

Irdmilat5chap gccn ah"'lutc voorwaardc 

lwclt tc zip1 voor lwt participcrcn in 

zo'n wcrkvcrhand Som5 zal zrin werk

vcrhand volgt'm mij lxtcr rcgionaal 

kunncn opcrcrcn. 1\lccr dan in het vcr

lcden zal ook het U )A, zcker hiJ ccn 

verdcr teruglopend lcdenhestand, zijn 

krachtcn op regionJ.al nivcau moetcn 

hundelcn. De voorheelden die Kaiser 

Viln werkvcrhanden noemt zijn intere<,

'>ilnt. Hq zockt terecht bewu5t aanslui

ting hij nieuw maatschappeliJk iniliatiel 

zoill'> pilticntenvcrcnigingcn, zclthulp

grocpcn, huurtcomite's en natuur- en 

milicugrocpcn. Wil deze oricnlatic 

kunnen ,Jagen di!n zal het C:DA minder 

encrgie in zijn interne en mecr in zip1 

cxtcrnc organr.:.;at1c n1octcn <.teken. 

C:hri<;ten-dcmocraten zullcn steed<; op

nieuw moeten lcrcn maatschappclijke 

5lcun en dcskundigheid te mohiliscrcn. 

Dat implicecrt opcrercn vanuit 'net

wcrkvorming' in plaats vanuit gesloten 

he5tuurlijkc circuit<; evenal5 het weer 

kggcn van vcrhindingcn in nieuwe vor

men. I let CDA-he5tuur en partijsecre

tariaat zullen provincialc afdelingen en 
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kamerkringen hierbiJ slccht5 in heschei

den mate kunnen ondersteunen en faci

literen. lklangrijk i<; dat de communi

catiekanalen met 'Den Haag' open blij

vcn, dater een adequate coiirdinatie is 

en waar nodig vanuit hct landelijk ni

vcau intcressant<: ge5prehpartner<; kun

nen worden aangereikt. 

Van het Steenkamplllstituur mag hij het 

ontwikkclcn van nieuwe netwerkmo

dcllen een helangriJke hi1drage worden 

verwacht. Actiel bouwen aan netwer

kcn vergt e<:n leerprcJCe'>. Het vraagt 

om andere vormen en tradiries. 

Herorientatie noodzakelijk 
1-lct CDA kan <:n mag niet achterhlij

ven hij ver5chuivcnde maat'>chappeliJke 

organi.,aticpatroncn in de -;an1cnlcving 

op 5traHe van vcriJc<, van zijn mi<;<;ic e11 

ZIJ!l volk5partijkaraktcr 

AI, kiezer<; hun oricntaties op maat-

5chappelijkc organisatie<; wijzigen mag 

het C:DA daarvuor niet blind zip1. Wil 

her CDA een vcrdere crosic van zijn in

tcrmediaire rol voorkomen. dan i<; het 

ver':.tundig on1 n1ccr aansluiting tc zoe

ken hij anden' maat5chappelqkc organi

satie5, utteraard met hehoud van zijn 

zclfstandige pmitic ge5tueld up de ci

gen identiteit. Ecn nieuwc hezinning 

op uard, on1vong en vorn1geving van de 

rclaties met maatschappeliJke organt<;a

ties is derhalve gewcn5t. Dar geldt zo

wel voor de cuntacten met gcest

verwante al5 met andere (niet-gce<;tvcr

wante) organisatie<; en nctwcrken. Dt: 

herorientatic i" gchodcn VJ.tnvcgc ccn 

aantal ingrijpcndc ontwikkelingcn de 

voortgaandc "ecularisatic en ontzuiling 

( ovcrigem gocd tc onder5cheiden van 

ontkerkelijking); de vcranderende orga

nisaticpatronen rn de samenlcving en 

de eigen oppositierol. Het uitdragcn 

van de CDA-visie up inrichring en op

houw van de samenleving en het 5timu-
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leren va n profie ldi scuss ies met geest

verwante e n andere leve nsbesc houwe

lijke organ isaties zijn daarbij belangrij

ke doe lstellingen . Een andere belang

rijke functie van de ze herori ë ntatie is 

voorts het sig nal eren va n re leva nte 

maatschappelijke tre nds e n ontw ikke 

linge n als inp11t voo r bele id . Het CDA 

moet zich actieve r inl aten met politieke 

e n maatschappelijke proble men die 

door burgers ze lf al s releva nt worde n 

beleefd. Het acti e f aanwezi g zijn op 

het niveau va n w ijke n e n regio's is daar

bij van groot be lang. Het CDA moet 

dus aanhaken bij ni e uwe vorm e n van 

betrokkenheid va n burgers. Dat veron

derstelt trouwen s we l een ge ri c hte se 

lect ie van aanspreke nde ke rnthema's en 

ee n ope n partijcultuur. D e hi e r bepleite 

heroriëntatie vraagt ongetw ijfe ld een 

cultuuromslag en e ist soms een onor

thodoxe werk wijze. De marsroute moet 

gaa n va n representatie naar participatie. 

Het CDA staa t voor de uitdaging zijn 

natuurlijke positi e al s brugge nbouwer 

in de same nleving te he rwinne n en he t 

verstevigen. Inde rdaad, het CDA als 

natuurlijke bondgenoot! ......_ 

Drs C. Bren11ner is secretaris van het CDA. Hl} 

ho11d1 zic/1 onder a~~dere bezig 111 el het in kaart 

brwgw van nlaatschappell}ke organisaties. 

Met da nk aan drs. P.M. Spi e rin gs voor 

co mmentaar. 

Noten 
~Vnarborg van kwalilril. Rappon van de Com mi s

sie su bsi diëring politieke pa rtije n, Den H aag , 
199 1. 

Qua terminologie p refe reer ik de term maat

schappe lijke organisaties of netwerken bove n 

de be naming 'maa tschap pe lijk middenve ld '. 

Deze term roept in het concre te spraakgebruik 

al snel de assc,ciatie op met de traditionele, 

meestal sociaa l -economische o f soc iaal -cultu 

ree l-maatschappelijke organisaties. Het gaat 

hier uitdrukkelijk om een brede r veld dan alleen 

dit ty pe o rga nisa ties. D e be naming 'maa tschap-

pe lijk midde nve ld' roept verder bij velen beel 

de n op va n een regenteske en tamel ijk gesloten 

bes tuurscultuur. Ten behoeve va n de leesbaar

heid za l ik af e n toe toc h spreken over 'midden 
ve ld '. 

CDA-Tweede Kamerlid mr. Van Rooy in een 

int erview met het weekblad Elswier van septem 

ber 1994. Veelzeggend is bi jv. ook de kop va n 

de Leeuwarder Cournnl va n 24 sep tember 1994: 

'H e t C D A lijkt nu al bijna ve rgeten'. 

4 Tlm11a11ummrr Clm"s teu DemocmlisciJe \lrrkem1ingw 7/ 8 

1994, z ie bijv. de b ijdrage va n Brüning o p pag. 

289 ev, met de veelzeggende kop 'C hristelijke 

maatschappelijke organ isaties lopen op laats te 

benen'. 

Z ie drs. J. Kuit 'Kriti sche noten va n midde nvel

ders', in Clm"slen Democmlischr Verkenning{'JJ 7/8 

1994, p. 280-288 . 

6 Een flm"/Jj om Ir kiezm , rappo rt va n een PvdA-com 

missie ove r partijvernieuwing en Pvd A o nder 

voorzitterschap van dr. ) .A. van Kemenade, 

Amsterdam 199 1. 

7 Zie bijv. het hoofdstuk over 'Pa rticipatie en be

leid ' uit het recent ve rsche nen Sociaal Cultureel 
Rnpporl 199 1. 

De opkomst vaJJ dr moden1e kadrrpnrll)". Vrrmrdermdr 

partijorganisatie in Nedrrlmrd 1960 -1990, U trecht 

H et Spectrum 1992. 

9 Dr. P. Dekker in ee n lezing voor de najaarsver

gadering van de St ic htin gsraa d va n het 

Wetenschuppe lij ke lns ititltlll voor het CDA dd 

J 3/ J 0/ 1994 ove r 'i\,laa tschappe lijke participatie 

en indi vidua li sering ' 

I 0 AI>Pèl m Wmkln11k , CDA-uitgave oktober 1983. 

I I Appèl'" Wmktn"k, CDA-u it gave o ktober 1983 , 

pagina 25. 

12 Dr vrrmrtwoordrlijkr Smllwlrvillg , C D A-u itgave, 

1987, pagina 14. 

13 Dr vern11lwoordelijke Sfrmerrlwi119 , C D A-uitgave, 

1987, pagina 5. 

14 Z ie bi jv. Prof.mr.dr. J.P. Balkenende in De 
Hlrrkgever va n 8 se ptember 1994. 

15 Pro f. dr. A.C. Z ijderve ld over 'Corporatisme en 

stro peri g he id ' in CD!Acl11eel van 13/ 11 / 1993 

( nr.l 8). 

J 6 'Zo nder leve nsbeschouwing geen visie' Prof. 

H .i\11. Vroom in Trouw va n 2/ 11 / 1994. 

17 Appèl'" Wmktn11k , CDA-u itgave oktober 1983 , 

pagina 25 . 

18 Dr relatie lussru hrt CDA e11 ziju mantschappelijke rrla

lirs. Een in januari 1979 verschen en rapport van 

een in 1977 door het toenmalige dagel ijks be

stuur va n het C D A in gestelde studiecommi ssie 

o.l.v. prof. D.Th.Kuipcr. 

19 Roger Burggraeve : 'Ethi sche recessie en nieu we 

sociaal -e thi sche bewogenheid', in : E.Jurgens, De 

sfcHeu tajele11. Em JJicuwr moraal 110or burgers en over

heid? Cooi en S ti c ht , Baarn 1992 (p . 123·137) 

20 Drs. H. Kaiser in Bcsluursfonou van augustus/sep

tember 1994. 
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Nederland is een natie die haar eenheid dankt aan een bijzondere 

wijze van onderlinge omgang tussen Christendom en Verlichting, 

namelijk een samengaan op het politieke en maatschappelijke vlak 

van beginselvastheid en overtuiging enerzijds en zakelijke coöpe

ratie anderzijds. De bijdrage die Nederland aan de Europese be

wustwording zou kunnen leveren is deze nationale identiteit 

zorgvuldig te onderhouden en met overtuiging uit te dragen . 

I 
n 1992 verscheen het rapport va n 

het Wetenschappel 11k lnst1tuut met 

de t1tel 'W11 ZtJn het volk De na 

tiOna le kwest1e In M1dden- en 

Oost-Europa'. ' Het bevat een he ldere 

analyse va n de processen 

va n nationale bewustwor

ding die gepaard gingen 

met de recente omwente

linge n in Midden- en 

Oost- Europa . H et rapport 

heeft echter tegelijk een 

ruimere strekking omdat, 

zoals in het 'Woord vooraf 

wordt aangekondigd, 

wordt uitgeg aan van een 

'nieuwe duiding van de re-

meenschappe lijke taa l, godsd ie nst, cul

tuur en een gedeeld besef van d ie natio

naliteit ' De staat wordt opgevat als ee n 

'gezagsinstituut dat recht e n rechtvaar

dige samen levingsverhoudingen tot 

stand moet brengen naar 

de norm van de gerechtig

heid .' Maar heeft de staat 

dan geen enkele ve rant

woordelijkheid voor de 

instandhouding va n de 

ee nheid en id entite it va n 

de natie? Nee, wa nt 'van 

de natie gaat geen norma

t ieve be teke n is uit voor de 

doelstellingen van de 

staat' 2 Vanwaar het zo 

latie tussen staat e n natie. ' Dr. J.P Verl1oog1 scherp tegenover elkaar 

Uit het ve rvolg van het rapport wordt stellen van nati e e n staat? De opste ll ers 

duidelijk dat de nieuwe duiding van die van het rapport wi ll e n zich daarmee 

relatie voora l bestaat uit het scherp te 

ge nover e lkaar ste ll en van de begrippen 

staat e n nati e. De term 'natie' wordt ge

lijkgeste ld met 'volk' en omschreven als 

ee n 'groep me nse n met een hi stori sche 

lotsverbonden heid, e n vee lal een ge-
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ve rre houden va n elke vorm va n poli

tiek nationalisme waarin hand havi ng 

van de eenheid en identiteit van d e na

tie als norm voor het hande len van de 

staat wordt opgevat. 

De ni euwe duiding van de re latie tusse n 
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