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Bij hun beschouwingen over het CDA wordt men voortdurend 

heen en weer geslingerd tussen de mooie woorden uit partijrap

porten, waaronder een Program van Uitgangspunten enerzijds en 

de christen-democratische daden en met name de woorden van 

fractievoorzitter Brinkman anderzijds. Het is onbegrijpelijk dat de 

CDA-achterban met deze tegenstelling vrede heeft. Maar als de 

kiezer dit hinken op twee gedachten doorziet, zit het CDA met de 

brokken. 

N
et a is de ge·interessccrde 

leek is ook de wctcmchap 

nog steeds bevangen door 

bcwondering (en soms 

verbijstering) voor het mysterie CDA, 

de partij die er volgcns velen nooit had 

mogen zijn en volgens de 

wctcnschappelijke in

zichtcn nooit had kun

nen zijn. Dat bleek 

onlangs weer eens op een 

'>tudiedag op de Erasmus 

Univcrsiteit in 

kan deze vraag met hetzelfde gemak 

aan journalisten worden gesteld. 

Want het CDA is er wei gekomen en 

het is er nog: springlevend en vol zell

vertrouwen. Terwijl bij coalitiegenoot 

PvdA de wet van Murphy (alles wat mis 

kan gaan, gaat ook mi'>l 

zijn waarde opnieuw be

wijst, kijkt iedereen met 

verbazing en afgunst naar 

het succes van de chris

tcn-democraten, dat maar 

niet wil ophouden. 

Rotterdam waar de posi

tie van het CDA in de 

Nedcrlandse politick be

sproken werd. De voor

zittcr van de Tweede 

Kamer, Wim Dcetman, 

stelde daar een tcrcchte 

Het is dan ook niet 

vrcemd dat de weten

schappers op die andere 

prangende vraag ook geen 

eenduidig antwoord hen

ben: wat is de verklaring 
Drs. WF Scholten 

voor de suaesstory um1 de 

christen-democratie7 Is dat het appel vraag: waarom nemcn de heren politi

cologen hun vroegere vooronder- stcl

ling dat de ondcrgang van de 

partijvorming op christen-democrati

sche grondslag onafwendbaar was nict 

ccns kritisch onder de loep; Overigens 

op christelijke waarden en normcn, dat 

er bliJkbaar in dczc gesecularisccrde sa

menleving bij een grote groep kiezcrs 

nog altijd goed ingaaC Of i'> het de 

strategische positie binncn het politic-
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ke <>pectrurn, waar het CDA een sterke 

middenpositie inneemt7 

De profcssionele (])A-watchers zijn 

hierover verdceld, zo bleek op de stu

diedag Zo verhaasde de Amstcrdarnse 

De heide theorieen over de verklaring 

van chri<;ten-democratisch <;ucces heb

ben vee! te makcn met de manier waar

op tegen de chri<;ten-democratie wordt 

aangckcken. Is deze stroming een 'ei-

Vll-politicoloog Van Kcr<>bergen de gcn weg' tussen socialisme en liberalis-

aanwezigcn door te voor<,pellen dat het me in, of is dat een 'mythc' en is de 

CDA zich niet ongerust hodt te ma- chri<>ten-democratic nicts anders dan 

ken: tot in lengte van dagen is de een poging op opportunistische wijze, 

macht gegarandeerd. De maatschappij met gehruikmaking van conservatieve, 

i<, namelijk helemaal niet zo ontzuild en liherale en algerneen moralistische no-

gesecularisecrd als iedereen wei denkt. tics, de macht te behoudenJ 

Hct is niet rncer zo her- ----------- Die vraag is nog rnoeilij-

kenbaar, maar de Het parool van kcr te beantwoorden, zo 

Nederlandsc sarnenlcving 

is nog door en door chris

teliJk Met zo'n groot po

tentieel aan 'natuurlijk 

Brinkman is niet bleek uit de studiedag op 

'Alles wordt nieuw', 
maar 'Terug naar het 

oude'. 

de Erasrnusuniversiteit en 

zo blijkt uit de praktijk 

Voortdurend wordt de 

wetenschapper en de clcctoraat' zit het C:DA 

gebakkcn, aldus de Vll-politicoloog. 

Zijn Leidsc collega Righart verklaart de 

sterkc pnsitie v.1n her C:DA juist uit het 

mccvcrandercn van de partij met de 

maatschappelijkc verandcringen 

Onder Lubbers is de partij hctzclfde 

gebleven en tegclijkertijd vcrandcrd. 

Door ziJn pragmatisme kon de partij 

haar centrurnpositie behoudcn, maar 

tegelijk op rustige wijze ontideologise

ren. Het CDA i<> daardoor Neerland<> 

'rnodernste politieke partii', aldus 

Righart 

Eigen weg of mythe? 
Aile monic lohuitingen ten <>pijt, blijft 

de leek dus met lege handen achter. 

Blijkbaar geeft de wetenschap opnicuw 

geen uitsluitsel over de toekornst van 

de christen-democratie. Nu de onder

gang is uitgchlcven, zien de wcten

schappers om verschillende redencn 

het C:DA als een blijvende en stralende 

stcr aan het firmament. Is het zo sim

pel7 Of zijn de heren weer vcrblind en 

nu bczig met het voorspellen van het 

christen-democratische verleden. 
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gc'interesseerdc leek (zoals de journa

list) heen en weer geslingerd tu<,<;en 

enerzijds rnooie woorden van christen

democratischc rapporten, verkiezings

programma's en bcginselprogram- rna's 

en anderzijds christcn-democratische 

daden die daar weinig mec van doen lij

ken te hchhen. Nog onbegrijpclijker is 

het dat de achterban dit niet aileen 

pikt, maar cr geheel vrede mce lijkt te 

hebben. De partij hinkt niet zozecr op 

twee gedac h ten, maar - met excuses 

voor de term - kan af en toe met recht 

'tevreden schizofrcen' genoemd wor

den. 

Necm nu het met veel zorg geschreven 

herzienc Program van llitgangspuntcn. 

Een poging te Iaten zien dat hct C:DA 

wei dcgelijk een eigen wcg wil gaan, 

los van de andere ideologiecn. Het is 

een helder, goed leesbaar stuk. De 

toonzetting is optimistisch, sorns zelfs 

ronduit idealistisch ('Alles wordt 

nieuw} Ondanks aile onzekerhcden 

over de toekomst, worden de helang

rijkste prohlcrnen als uitdagingen ge

zicn, waarop mensen van deze tijd 
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u... positieve antwoordcn dicnen te zoe

ken. Daarbij wordt de politick gczicn 

als ccn 'missie', die de 'ongedroomde 

kansen' van de burger aan het eind van 

de twintigste eeuw in hct gocde spoor 

moct zicn te leiden. 

Vee! ruimte wordt bcstccd aan het op

nieuw tormuleren van de relatie tussen 

hct Evangelie en het politiek handelcn. 

13lijkens de vclc rcacties van afdelingen 

en kamerkringen uit de partij, maakt 

juist dit aspect van de christen-demo

cratie nog altijd vee! los bij de achter

ban. Het mag dus blijkbaar geen dode 

letter voor veelleden zijn. 

De vijt uitdagingen die hct concept

program voor de komcndc 'roarinq nine

lies schetst, worden ook helder 

beschrcvcn: democratie, veiligheid, 

werk, milieu en ecn cultuur van verant

woordelijkhcid De tekst is op vee! 

punten globaal, maar voor ccn bcgin

sclprogramma ook regelmatig duidelijk. 

Om wat te noemcn: voor de komende 

jaren is lastenverzwaring voor de bur

gers onontkoombaar. Daarentcgcn 

wordt ccn mini-stelsel voor de sociale 

zekerheid afgewczcn. Ook wordt het 

milieu uitvoerig bcsprokcn, waarbij 'in

grijpcndc wijzigingen in de patronen 

van produktie en consumptie' noodza

kclijk worden geacht. En, een laat<;tc 

voorbccld, de solidariteit met de Derdc 

Wcrcld wordt nog eens gegarandeerd 

met het hand haven van I ,5 procent van 

nationaal inkomen voor ontwikkelings

samenwerking. 

Hoe is hct dan mogclijk dat diezelfde 

partij - en u moet zich daarbij vooral 

aangesprokcn voclcn - op ccn achterna

middag en op ecn dubicuzc dcmocrati

sche wijze ccn kandidaat-lijsltrekker 

aanwijst, die op vee! punten een andere 

koers lijkt tc willcn varcn. En daarmee 

dus afstand neemt van het belangrijkste 

document van zijn achterban. 

Voor Elco Brinkman geen mooic woor

den. Het Evangelic als pcrspectief 'dat 

Beoogd lijsttrekker Brinkman met o.a. partljvoorzitter Van Velzen en minister De Vries 
op een CDA-hijefl1komst in Heiloo iloto ANPI 
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het verstand te hoven gaat' (p9, PvU)? 

Nee, met 'gezond verstand en een prak

tische aanpak' als richtsnoeren dienen 

de uitdagingen te lijf worden gegaan, 

zo laat hij weten in zijn tien uitdagin

gen ('Nederland is niet af', rede gchou

den op 26 november I 992 te 

Amsterdam 1, zijn totnutoe opvallendste 

rede Zijn toonzetting is daarbij niet 

optrmistisch, laat <,taan idealistisch, 

maar zorgeliJk en cultuur-pessimistisch. 

Voor hem bestaan er geen 'ongedroom

de kansen' voor burgers, maar slcchts 

burgers die klaplopen en eg6r'<;tisch zijn 

in 'cen in onrust en vcrlcgcnheid ge

brachte samcnlcving'. Het parool is niet 

'Alles wordt nieuw', maar Terug naar 

het oudc'. 

Uitdagingen 
Zijn tien uitdagingen verschillen bo

vendien aanmerkelijk met de vijl van 

het concept-bcginsclprogram. llij 

Brinkman weinig aandacht voor de ge

nocmdc thema's, maar des tc mecr voor 

blijkbaar belangwckkende zaken als de 

verwende Jeugd, hct spijbelcn van 

werkncmers op maandagmorgen en het 

rood staan op de bank. 

Aan een aantal echt belangrijke politie

ke onderwerpen gaat hij in zijn tien uit

dagingcn helemaal voorbij Zoals het 

milieuproblccm, dat volgens de laatste 

alarmerende rapporten om een vee! se

rieuzcrc aanpak vraagt. Pas in zijn on

langs uitgesproken maar totaal 

onopgemerkt gebleven rede voor de 

Leidsc universiteit ('Kracht en kwaliteit, 

uitgesproken op 30 maart 1993) wat 

zijn >11111}11115 opus had moeten zijn en 

waarbij hij vee! assistcntie vanuit de 

partij krccg - ging hij even op het mi

lieu in. Daarbij vic! op dat hij geen gro-

te ofters van producenten en 

con<.umenten vroeg. Nee, de tocstand 

van's lands milieu is 'niet hopeloos' en 
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'het is ook weer nict zo dat natuur en 

milieu verheven mogen worden tot on

aantastbare doelstellingen: bewerken is 

immers de andere zijde van de rcnt

meesterstaak, naast bewaren' Aldus de 

nieuwe kandidaat-lijsttrekker, die op

vallend gcnoeg op dit ondcrwcrp ccn 

krachtdadige aanpak blijkbaar niet no

dig vindt. 

Wat ook gemist wordt in het gedach

tcngocd van de opvolgcr van Lubbers is 

zijn visie op het minderhedenvraagstuk. 

In zijn Leidsc rede komt hij nict vcrder 

dan de constatering dat 'op dit terrein 

een veelomvattcnde invcstcring in de 

toekomst nodig is' Is dit nu een voor-

beeld van de heldere en ---------

daadkrachtige keuzes die de Het CDA hinkt niet 
leider-in-spe iedcre keer van 

het kabinet verlangt? 

Verder met de zaken die hij 

we! belangrijk vindt. Ook 

Brinkman eist soberheid, 

maar dan uitsluitend voor de 

zozeer op twee 
gedachten, maar kan 

zelfs 'tevreden 
schizofreen' 

genoemd worden. 

Jongere generatie. Voor de rest is las

tenverzwaring een vloek, die hij niet 

wil horen. Het mini-stclscl voor de so-

ciale zekerheid kent in hem een fervent 

aanhanger. En wal de I ,5 proccnt van 

het nationaal inkomen voor ontwikke

lingssamenwerking betrelt, die mag 

verdwijnen In zijn laatste epi'>tel, met 

zijn bijzondere gevoel voor humor 

'Lente '93' genoemd, pleit hij voor een 

koppcling van de uitgavcn voor ont

wikkelingssamenwerking aan de (naar 

zijn wens krimpcndc) rijksuitgaven, on

dank<- zijn opmerking in de genoemde 

Leidse rede dat de samenlcving 'nog 

steeds bereid lijkt om grote sommen 

geld tc rescrvcren voor ontwikkclings

samenwerking' Dat weerhoudt hem er 

ook niet van voor te stellen aile kmten 

voor asielzoekcrs voortaan maar op de 

a! danig vervuilde begroting van minis

ter l'ronk tc stallcn. 
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Kritiek en twijfels 
Het voert hier te ver het gehelc ge

dachtengoed van de hecr Brinkman te

gen een christen-democratisch Iicht te 

houden, maar de genoemde voorbeel

den geven te denken. De kritiek en 

twijfels in eigen kring nemen dan ook 

toe. Zijn typisch bestuurlijke benade

ring van de problemen, zijn voor Kees 

Klop (plaatsvervangend directeur van 

het Wetenschappelijk lnstituut) reden 

geweest hem geschikt te noemen als 

minister-president, maar niet voor het 

partijleidcrschap. 'Het christen-demo

cratisch profiel brengt hij niet sterk 

naar voren'. (Elsevier 28-11-92) Maar 

als hij dat wei probeert, zoals in ge

noemde klein Iced van zijn tien uitda

gingen, concludeert Klop tcrecht dat 

het dan a! snel riekt naar 'truttigheid en 

fatsoensrakkerij'. Dit conservatieve mo

ralisme wordt ook door organisatics als 

het CDJA en Vrouwenberaad verwor

pen. De jongercn verwijtcn Brinkman 

bovcndicn zijn oren te vaak naar de 

borreltafel en de opiniepcilingen te Ia

ten hangen. Oud-CDA-minister en 

topambtcnaar De Boer vindt dat zijn 

vroegere baas 'buiten de echte wereld 

staat' De verklaring: 'Het is een zon

dagskind Zijn gezicht vertoont te wei

nig sociale trekken' (Vrij Nederland, 

26-11-1992) 

Het vooraanstaandc SER-lid Kolnaar 

(ook CDA) verwijt Brinkman vaaghcid. 

"Bij vee! problcmen die Brinkman nu 

signaleert, zie ik echt nog nict hoc dat 

in de praktijk gcrcaliscerd moet wor

den". (HP/Dc Tijd 19-2-93) Ondanks 

zijn vaak gebezigde spierballentaal 

('harder, duidelijker en ecrlijkcr'), maakt 

hij bij spreekbeurten inderdaad wei erg 

vaak gebruik van de vragende vorm 

('Vindt u ook niet dat de criminaliteit 

om een daadkrachtige oplossing 

vraagt/). Hct verwijt aan D66-leider 

Van Mierlo dat hij vee! vragen stelt, 

zonder de antwoorden erbij te leveren, 

is wat dat betreft ook op Hrinkman zelf 

van toepassing. Zondcr beschouwen, 

kun je nu eenmaal niet doordouwen, 

om maar eens een van zijn cigen 

woordspelingen te gcbruiken 

Program en Ieider 
Het is kortom een raadsel waarom u, 

partijbestuur, zonder blikkcn of blozen 

de fractieleidcr in de Tweede Kamer op 

het schild geheven heeft. Omdat de 

gaande Ieider daar om vrocgJ Bij het 

vertrek van de ooit zo bejubelde Van 

Agt werd toch ook geen rekcning ge

houdcn met zijn voorkeur, Jan de 

KoningJ Een volwassen partijdemocra

tie bekijkt toch eerst welk program er 

komt en vervolgens door wie dat het 

beste kan worden vertolkP 

Of zouden de genoemde wetenschap

pers toch allebei gelijk hebben. De toe

komst voor het CDA zit gcbeiteld 

omdat hct 'natuurlijk electoraat' het 

Program van Uitgangspunten hecft en 

de zwevende kiezer wordt aangetrok

ken door de 'gezond verstand-bcnade

ring' van de heer Brinkman? 

Hct is echter twijfelachtig of dit hinken 

op deze twee gedachten door de kiezer 

niet doorzicn wordt. En dan zit hct 

CDA met de brokken. Bovendien heb

ben de politicologen het dan, wat de 

toekomst van de christen-democratic 

betreft, a! weer bij het verkeerde cind. 

Vee! wijsheid tocgewenst, 

Drs. WF Scholten ( 196·1) is parlementair jour

nalist 1Jan de Gemeenschappelijke Persdiett)t 
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