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et CDA 1s een karikatuur 

van z".:hzcll, omdat her 

als chmtelijke partij on

herkenhaal i-, geworden. 

Hopelijk zullen de vcrliezen van het 

CDA bij de laJl'>lgehouden verklezin

gen een heilzaam ellcct hebben, een d

lcct van diepgaande en bngdurige hc

zinning. Die hczinning i-, door de Com

missie-CJrdcnic,-s voorhereid, maar 

moct door de partij als gehecl worden 

gedaan. Het CDA komt zichzelf tegen 

Het CDA staat zwaar weer tc wachten. 

De deconfessionalisering in de samcn

leving versbat duizenden. D66, de 

PvdA en de VVD zullcn vroegere 

CDA-kiezers weten te vcr

ovcrcn en steeds mecr 

vrocgerc C:DA-kiezers 

breken door naar andere 

partijen. Deze partijen zijn 

er meesters in het goede 

dat is gepresteerd op hun 

11aam te schrijven en hct 

vcrkecrde te wijten aan 

hct CDA. Dar soort pro

paganda wcrkt! 

ve1·schillen in 'soorteli)k gewicht' lu'>'en 

die aanhevclingen hcstaan. Lr zijn na

melijk kwesties van organisatmische 

aard, die hi) volgende verklezingen he

ter moeten en kunnen worden aange

pakt, die kwesties ziJn op hetrekkelijk 

korte tcrmijn tc 1-epareren. Er zijn ech

ter ook andere onderwcrpcn, die crnsti

gcr zip1, die ziJn nameliJk van mecr 

lundamcntele aard en hebben onder 

andere betrekking op de doorwerking 

van het Progran1 van Uitgang<.;puntcn, 

up de 1ntegriteit van bestuurders, de 

heeldvorrning en mel name het 'sociaal 

gezicht' van het CDA en de band I niet 

slcchts contact) met de achterhan. Die 

ondcnvcrpcn vragcn 0111 inve~tcringcn 

Frnstiger is dat met het 

C:DA zcll icts mis is. De Prof dr II. ES \Yaldrmq 

voor de lange termijn. 

Die onderwerpen noem ik 

ern<,t1ger e11 lundamcnteler 

dan de organisatorische 

kwesties lk zal dit ultleg

gen en kies voor de duide

lijkheid scherpcre woor

den dan de Commissie

Cardenicrs deed. Ernstig is 

namclijk dat in het CD;\ 

zeit een deconkssionalise

ring doorh,·cekt de laatste 

JillTll is het C:DA als chris-

C:ommissie-Cardeniers hedt daarover 

een uitstekend rapport gcschreven, dat 

naa~t ccn hc...,chrijving en analy"ic van 

wat n bij de verkiezingen van dit jaar 

gocd en tout i~ gcgaan, ook aanhcvclin

gen bevat. Die aanbevelingen hehhen 

mijns inziens 111et allcmaal hctzellde 

gewicht. k zou kunnen zeggen dat er 

teliJke parti) onhcrkenhaa1· geworden' 

Verscheidene woordvoerders van de 

partij kennen nog wei de kernwoorden 

uit het Progran1 van Llitgang~puntcn, 

n1aar ziJ kunncn die nict gcargunlen

tecrd uitleggen, in parlementaire rede

voeringen en in de media kunnen ZIJ 

niet het vcrhand Iaten zien tussen de 
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politieke overtuiging van de partij en 

concrete politieke problcrncn. De kem

woordcn gaan lunctioncrcn al-. 'snij

blocmen' zondcr wortck Maar die 

kemhegrippen zijn niet te gehruiken 

los van de politickc overtuiging. Fen 

C:D/\ dat lm raakt van haar christclijke 

politieke ovcrtuiging wordt cen karika

tuur van zichzclf. l\lo nonsrusr-argunlcn

tcn en lllJtcntlc hclangcn gJJn dan 

overheersen, de lcvenwi-;ie wordt vlak 

en gcestcliJk arm. 

Woordvoerdcrs van het CDA spraken 

in de verkiezingstird over de partij al' 

over het 'verkopen van eer1 produkt' 

'.also/ het om een wasmiddcl gingl, 

zonder dar ziJ repten over her geestelijk 

gehalte van dat 'produkt' tv1arketing

termen schicten tekort al' het om gees

telijke zaken gaat. In het CDA

draaihock voor de verkiczingcn, gcti

tcld 'Vuurprocf '94'. <,taan allerlcr tech

nische aanwijzingen, maar geen letter 

over het CDA al-; ecn chr;qelijke ol 

conks'>ionelc partiJ De partij li)dt aan 

gee-;tclijkc armuede. Aampreekhaar 

zijn voor de grotc lllZI<..,<.,a i-; ten ko'lte 

gcgaan van cigcn idcntitcit en van hen 

die zich daarin hcrkcnnen. llij her 

Wetenschappelirk ln<;tituut vour het 

CDA, hct CDA- Vrouwenheraad en hij 

het CDJA is meer pulitickc uvertuiging 

en clan aan trdkn dan hij de partijtop. 

Wat staat het C::DA te doen7 Fr wordt 

in de partij gczcgd: 'We n1octcn tcrug 

naar een sterk C:DA. omdat dar gocd i' 

voor de samenlcving' llcdoelt men een 

groot en rnachtrg C:DAJ Mi"chien is 

zo'n (])/\ helcmaal niet goed voor de 

..,an1cnlcving. /\rrogantic van de n1acht 

kan zich herhalcn en dan i' de hc,tuur

il)ke integriteit in het geding Zo'n par

ttl is orn uit te <,puwen. Laat men loch 

zcggcn· 'We n1octcn tcrug naar de 

christell)ke idcntiteit van het CDA, up

dat we daarin sterk zijr1. ons sociaal be-
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lcid kunnen prohlcren en voor de kie

zers herkenbaar zijn. Dan, en aileen 

dan, kan een <,terk C:DA goed zijn voor 

de samcnlcving' SchcrpcL licver ecn 

CDA dat verlie-,t en dat zich druk 

maakt om zijn identiteit en daarin zijn 

principicle kracht laat zien, dan een 

partij die op loze gronden arrogantie 

van macht vertoont. Het CDA moct 

zich hezinner1 op de vraag, hoc het kie

zcr-, kan aan-,preken met moderne pro

paganda, waarin de kracht van de 

politieke overtuiging en ecn daarop gc

basecrd helcid worden uitgelcgd 

Het i' hekend dat veel kiezcr<, de ver

kiezingsprogramma's niet lezcn. En al' 

zc her wei doen, wat dan nog: De 

CDA-programma\ hevatten doortim

merck verhalen en gocdc argumcntcn. 

.lv1aar die verhalen en argumenten up 

zichzclt ovcrtuigen nict. Kiczcrs hcb

hcn namell)k antennes, waarmee zij iets 

willen opvangen dat dieper ligt, name

lijk de moticven en visie die aan argu

menten ten grondslag liggcn. t·dedc op 

grond van die n1oticvcn en visic gcvcn 

zij voor een aantal Jaren een globaal 

vertrouwen aan gekozenen in gemeen

teraden, staten en het parlcmcnt. De 

pulitieke overtuiging van het CDA be

<,chreven in het Program van Uitgangs

punten, bevat die moticvcn en visic. 

Veel CDA-woordvoerders tonen in hun 

publieke optreden niet de hezieling van 

die visie, laat staan dat zij er iets van 

kunnen ovcrhrcngen. In de politieke 

overtuiging ligt de voedingsbodem en 

de bczieling van her C:DA Op grond 

daarvan kan cen appel uitgaan op chris

tenen en niet-christcnen. Wat we nodig 

hehbcn ZtJn hcziclde hcstuurder<, en 

politici Vecl dank aan de Commissie 

Cardeniers, en nu verder' 

flrof. dr./I.E S Wo/,!rin£) is !Joo£jlmwr f'olrlic

kc fi/osofic thlll de Vrijr LlniPmilcil 
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