
'Appel en Weerklank' 

Mr. BMJ Pauw (1943) is Hoofd In- en Externe 
Betrekkingen van de SER. Hij is voorzitter van de 
redactiecommissie van COA-ACTUEEUCOA-Krant. 

Weerklank in de partijvoorlichting 

Hebben de aanbevelingen in het rapport 
'Appel en Weerklank' op het gebied van 
partijvoorlicht1ng en de relatie met de media 
hun werking gevonden? Oat is de centrale 
vraag in deze bijdrage. 
Aanleiding tot het eind 1983 gepubliceerde 
rapport over het rei len en zeilen van het CDA 
vormden: de afnemende kiezerssteun, de 
ondervertegenwoordiging van jongeren, de 
gebrekkige publiciteit over het CDA-beleid 
en het passeren van bepaalde partijkanalen 
bij de hoofdpunten van beleid. 
Het is treurig te moeten constateren, hoe 
snel het rapport in de vergetelheid is ge
raakt. Aileen bij de samenstelling van de 
kandidatenlijsten voor gemeenteraden en 
T weede Kamer werd er nog even aan gere
fereerd; werd in het rapport niet een grotere 
doorstroming in vertegenwoordigende licha
men bepleit en een grotere plaats voor jon
geren en vrouwen? 
Het is een uitstekend initiatief van het WJ 
om ons nog eens de spiegel van 'Appel en 
Weerklank' voor te houden. Want het is- zo 
bliikt bii herlezing nog eens - een goed 
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rapport, waarin niet overdreven zachtz1nn1g 
met tal van traditionele belangen en heilige 
huisjes wordt omgegaan en waarin tal van 
aanbevelingen worden gedaan om de partij 
beter te Iaten functioneren. 

Hoofdlijnen van het rapport 
Een deel van de in dit rapport geschetste 
probleemstelling - onduidelijkheid en een 
gebrek aan ge'(nspireerd zelfvertrouwen -
blijkt de laatste jaren door de tijd te zijn 
opgelost. Duidelijkheid en zelfvertrouwen zijn 
twee trekken in het CDA-profiel, die mede 
aan de verkiezingswinst van 21 mei hebben 
bijgedragen. 
In het rapport worden onbekendheid met 
beginselpolitiek, moeilijkheden met de toe
passing van het Program van Uitgangspun
ten en verscheidenheid van opvattingen in
zake de relatie tussen geloof en politiek ge
noemd als belemmeringen, die verhinderen 
dat de politieke overtuiging meer geestelijk 
eigendom wordt van leden en politieke ver
tegenwoordigers. Deze belemmeringen lij
ken ook heden nog volop aanwezig. Welis-
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'Appel en Weerklank' 

waar heeft zich een politieke overtuiging af
getekend, maar die berustte meer op de 
noodzaak om aan het dreigend failliet van 
overheidsfinancien en verzorgingsstaat het 
hoofd te bieden dan dat zij zichtbaar en 
direct was terug te voeren op het Program 
van Uitgangspunten. Het is niet ondenkbaar 
dat de grote toeloop van niet -christelijke 
kiezers tot het CDA deze in het rapport 
geschetste belemmeringen in de toekomst 
extra accent zal geven. Vervlakking dreigt, 

' Organisatiedeskundigen 
zouden de partij
organisatie moeten 
toetsen op de 
aanbevelingen van 
'Appel en Weerklank'. ' 

wanneer christen-democratische politiek 
niet rechtstreeks en herkenbaar is te herlei
den tot de principes, de grondslag waarop 
het CDA is tot stand gekomen. Hebben 
degenen die daaraan niet al te zwaar tillen, 
dan helemaal ongelijk? Niet helemaal, wan
neer zij stellen dat het bij de verwerving van 
de kiezersgunst en bij de kiezers zelf veeleer 
gaat om het christen-democratische pro
dukt in de zin van gevoerd en toekomstig 
beleid dan om de 'keuken', waarin het pro
dukt is tot stand gekomen. Om het heel 
plastisch te zeggen - met excuses voor de 
misschien wat oneerbiedige vergelijking -
het gaat de bezoeker van het restaurant 
toch ook om wat hij krijgt voorgeschoteld en 
(meestal) niet om de ingredienten, waaruit de 
maaltijd is samengesteld. Toch zal de partij 
zelf zich - anders verliest zij haar fundamen
tele houvast - bij voortduring moeten bezin
nen op de 'C' en op de doorwerking ervan in 
concrete politiek. 
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De in het rapport geschetste organisatori
sche problemen tenslotte - te centralisti
sche besluitvorming, te ingewikkelde be
stuursstructuren, inactiviteit van de plaatselij
ke afdelingen, te grote afstand tussen partij
top en achterban en gebrekkige communi
catiekanalen - lijken de afgelopen jaren 
evenmin te zijn opgelost Het zou aanbeve
ling verdienen om - nu binnenkort de tappen 
van partij en partijsecretariaat qua samen
stelling zullen veranderen - de partij-organi
satiestructuur te Iaten onderzoeken en te 
toetsen op de aanbevelingen in 'Appel en 
Weerklank' door een aantal organisatie-des
kundigen uit de partij met voldoende afstand 
tot de huidige structuur. 

Na deze drie algemene 'evaluatieve' opmer
kingen over het rapport zal ik mij- overeen
komstig het verzoek van de redactie - ver
der beperken tot de aspecten partijvoorlich
ting en relaties met de media. 
Alvorens de aanbevelingen ter zake aan een 
evaluatie te onderwerpen verdient het aan
beveling eerst een korte schets te geven van 
de huidige situatie ten aanzien van partij
voorlichting en perscontacten. 

Partijvoorlichting 
Voorlichting wordt meestal gedefinieerd als 
openbaarmaking, verklaring en toelichting. 
Bij partijvoorlichting gebeurt dat vanuit een 
politieke partij, 
Het COA geeft langs een veelheid van we
gen partijvoorlichting. Extern via persberich
ten en persconferenties; partij-uitzendingen 
via radio en televisie; interviews; spreekbeur
ten; informatiemateriaal, zoals folders, bro
chures, rapporten, verkiezingskranten; be
antwoording van ingezonden brieven. Als 
gevolg van hun brede bereik zullen deze 
externe voorlichtingsstromen voor een groot 
deel ook terecht (kunnen) komen bij de ach
terban, kader en leden. Desondanks wordt 
de achterban ook over belangrijke politieke 
en organisatorische zaken geinformeerd via 
interne voorlichtingsstromen, zoals daar zijn: 
partijbijeenkomsten en partij-periodieken zo
als CDA-krant (voor aile leden), CDA-ACTU-
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EEL (aileen voor abonnees), Christen Demo
cratische Verkenningen (aileen voor abon
nees), Perspectief (aileen voor CDJA-abon
nees), Bestuursforum (aileen voor abonnees
bestuurders) en eventuele eigen periodieken 
van afdeling of kamerkring. 
Valt bij de partijvoorlichting in- en externe 
voorlichting niet altijd goed te scheiden, dat 
is evenmin het geval wanneer het gaat om 
voorlichting en propaganda. Ongetwijfeld 
schuilt achter een deel van de voorlichtings
activiteiten van de partij een duidelijk propa
ganda-aspect. Propaganda, te definieren als 
wilsbernvloedende voorlichting; zeker tij
dens verkiezingscampagnes, maar ook 
overigens bij ledenwerf-acties is de voorlich
ting er immers op ger'rcht de ontvangers van 
die voorlichting zodanig te bernvloeden, dat 
zij op de partij stemmen dan wei lid worden. 

Relaties met de media 
Teneinde het vooropgestelde doel maximaal 
te bereiken zal een politieke partrj bij voor
keur gebruik maken van eigen voorlichtings
media. Daarrnee wordt het best gewaar
borgd dat de beoogde voorlichting onge
kleurd en volledig wordt 'uitgezonden'. De 
beschikbare frnanciele middelen en in het 
verlengde daarvan het beperkte bereik van 
eigen voorlichtrngsmedia maken dat de partij 
voor het rnformeren van haar kiezers in hoge 
mate afhankelijk is van de massa-media. 
Daarbij doen zich echter problemen voor, 
waarop 'Appel en Weerklank' terecht wijst. 
Een belangrijk aspect hierbij rs het vertrou
wen dat deze media genieten biJ het 
geestverwante deel van het publiek. Deze 
vertrouwensrelatie tussen massamedia en 
hun publiek maakt het publiek toegankelijk 
voor bernvloeding. Bovendien bernvloeden 
de opvattingen die van tevoren bij de ont
vanger bestaan, niet aileen vaak de com
mentaren en interpretaties van het medium 
- het medium wil zich immers bevestigd zien 
- doch tevens de wijze, waarop de ontvan-
ger zelf de voorlichting waarneemt en rnter
preteert. 
Het CDA onderhoudt zeer vele en intensieve 
contacten met de massa-media. Minstens 
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zo belangrijk is echter de over het algemeen 
rntensreve belangstelling, die bij de massa
media bestaat voor het reilen en zeilen van 
(de politiek van) het CDA. Oat komt vooral 
door de machtspositie, die het CDA kwalita
tief (als partij in het centrum van de macht) 
maar ook kwantitatief (momenteel als groot
ste partij) inneemt. 

De partij heeft de mogelijkheid haar bood
schappen via persconferenties, persberich
ten en andere perscontacten te presenteren; 
maar- het is reeds gezegd - de verwerking 
ervan ligt in handen van de journalisten. Ook 
langs andere wegen - intervrews, artikelen 
op opiniepagina's e.d. - bestaat deze mo
gelijkheid. Daarnaast komt de partij ook 
veelvuldig in het nieuws door de zelfwerk
zaamheid van journalisten door achter
grondverhalen, vrije nieuwsgaring en com
mentaren. 

De voorlichtingsorganisatie 
De partij kent meer dan een voorlichtings
functie. Op het partijsecretariaat is een full
time voorlichter werkzaam en een full-time 
redactresecretaris voor de bladen CDA
Krant en CDA-ACTUEEL. Beiden ressorte
ren onder de adjunct-secretaris politiek, die 
op zijn beurt verantwoording verschuldigd is 
aan de partijsecretaris. Ook de andere perio
dieken, zoals Christen Democratische Ver
kenningen en Bestuursforum, beschikken 
over eigen (part-time) redactie-secretariaten. 

De Tweede-Kamerfractie beschikt over een 
eigen voorlichtingsafdeling, waar drie full
time voorlichters werkzaam zijn voor de 
voorlichting over het fractiewerk, de pers
voorlichting en de persbegeleiding van frac
tieleden. Eenzelfde taak heeft de kort gele
den bij de CDA-delegatie in het Europese 
Parlement aangestelde full-time voorlichter. 
Ten behoeve van de verschillende partijbla
den zijn uit vrijwillrgers bestaande redacties 
en redactieraden werkzaam. Oat is ook het 
geval in talloze kamerkringen en afdelingen, 
waar bovendien veelal Propagandacommis
sies werkzaam zijn. 
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'Appel en Weerklank' 

Communicatiebeleid: uitgangspunten en 
doelstelling 
Alvorens de aanbevelingen van 'Appel en 
Weerklank' te evalueren is het nuttig het 
breder kader aan te geven, waarbinnen par
tijvoorlichting en relaties met media moeten 
worden geplaatst Oat breder kader heet: 
communicatie-beleid; dat is - volgens de 
gebruikelijke definitie - 'het bewuste beleid 
van een organisatie, dat erop gericht is om 
de kanalen van en naar de eigen organisatie 
open te houden, zodat op den duur begrip 
ontstaat en vertrouwen wordt gewekt bij aile 
groepen, die voor een goed (maatschappe
lijk) functioneren van belang zijn'. 
Dit duidt op een tweerichtingsverkeer, waar 
partijvoorlichting en relaties met media een 
eenrichtingsverkeer inhouden. Met andere 
woorden: de in het rapport en dus ook in 
deze bijdrage centraal staande onderwer
pen vormen slechts een deel van het com
municatieproces; ze hebben slechts betrek
king op het 'u1tzenden' van de boodschap. 
Ten onrechte wordt hierbij buiten beschou
wing gelaten, dat de uitgezonden bood
schap pas kans heeft 'over te komen' b1j de 
ontvanger, als deze naar inhoud, vorm en 
intensiteit is afgestemd op de wensen, ver
langens en houding van de mensen, die men 
wil bereiken. 
De belangrijkste oorzaken van falende com
municatie, met aile contraproduktieve gevol
gen van dien, zijn: 
- onbekendheid met de doelgroepen 
- onvoldoende rekening houden met hun 

wensen, verlangens en houding 
- de aanwezigheid van 'stoorzenders', die 

de boodschap kunnen blokkeren of ver
vormen 

- het gebruik van de verkeerde media 
- ondeugdelijkheid van de boodschap. 
Voor een succesvol maatschappelijk functi
oneren heeft het CDA maatschappelijke 
aanvaarding, begrip en vertrouwen nodig; 
niet aileen te verwerven bij verkiez1ngen, 
maar in een continu proces. Een breed en in 
het totale beleid van de partij ge1ntegreerd 
communicatiebeleid is daartoe onontbeerlijk, 
evenals voldoende deskundigheid en 'tech-
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nische' middelen om daaraan gestalte te 
geven. Het zij nogmaals gezegd: communi
catie is een continu en beleidsmatig proces 
en is meer dan partijvoorlichting en (goede) 
relaties met media. Het gaat om een stelsel
matige bevordering van wederzijds begrip 
tussen de partij en haar relevante doelgroe
pen. Doelgroepen, die verschillend van ka
rakter (kunnen) zijn en dus ook om verschil
lende communicatie-benaderingen vragen. 
De boodschap heeft pas zin, als zij op de 
doelgroep is afgestemd. 

De aanbevelingen en hun doorwerking 
Op verschillende plaatsen in 'Appel en 
Weerklank' en in het bijzonder in paragraaf 
5.4 ('De beeldvorming van het CDA, ver
kiezingscampagne en media') komt het 
vraagstuk- zij het in zijn beperkte, enkelvou
dige betekenis - aan de orde. 
Enkele conclusies die worden getrokken: 
- de partij en haar beeldvorming naar buiten 

ondervindt schade door een gebrek aan 
eenduidige presentatie van het beleid; bo
vendien wordt niet altijd een principieel 
onderbouwde visie uitgedragen en lijken 
zelfvertrouwen en creativiteit te ontbre
ken; de beeldvorming van het CDA wordt 
bepaald door vaagheid, besluiteloosheid 
en verdeeldheid, wat negatief uitwerkt op 
de kiezers; 

- een consistent, geloofwaardig en eensge
zind gepresenteerde CDA-beginselpoli
tiek, die consequent in daden wordt om
gezet, zal op den duur de negatieve 
beeldvorming van het CDA doorbreken 
en wervend blijken te zijn; 

- de publiciteit over het beleid is gebrekkig; 
- zoals in de partij zelf komt ook in de 

partijbladen het inspirerend karakter van 
de grondslag en uitgangspunten van het 
CDA niet altijd voldoende tot uiting; 

- het is de vraag of kernvraagstukken in 
Christen Democratische Verkenningen 
niet op een te vrijbliJvende wijze aan de 
orde komen; 

- de kiezer heeft weinig kansen orn goed 
ge'1nforrneerd te worden over het CDA 
(beleid); de partijbladen zijn qua oplage 
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slechts een druppel op de gloeiende 
plaat; 

- gebrek aan consistente presentatie van 
standpunten weerspiegelt zich automa
tisch in de berichtgeving over het CDA; 

- de kritisch-journalistieke formule van het 
ledenblad is te intellectualistisch en te 
zeer op de 'Haagse kringen' gericht; 

- de interne voorlichting aan het kader over 
de standpunten binnen partij en fracties 
laat te wensen over. 

Mede op basis van deze conclusies komt 
het rapport tot de volgende aanbevelingen: 
- consistente presentatie van duidelijke be-

ginselpolitiek; 
- welbewust beleid inzake de beeldvor

ming, waartoe vaagheid, besluiteloosheid 
en verdeeldheid moeten verdwijnen; 

- meer aandacht, ook in de partijbladen, 
voor grondslag en uitgangspunten en be
handeling van politieke vraagstukken 
'mede in het Iicht van de Evangelische 
uitgangspunten'; 

- jaarlijkse korte en heldere verantwoording 
van de fracties in het Nederlandse en 
Europese parlement en publikatie ervan in 
een speciale CDA-Krant; 

- betere onderlinge afstemming van CDA
standpunten op de verschillende niveaus, 
onder meer door de CDA-bladen; 

- formule-wijziging van het ledenblad; het 
moet de leden een hart onder de riem 
steken, qua opmaak en inhoud aansluiten 
op het 'gewone lid' en fungeren als 
spreekbuis van de partij; 

- het abonnee-blad CDA-ACTUEEL moet 
een op de actualiteit gericht bulletin zijn, 
dat tevens een podium biedt voor interne 
partijdiscussies; 

- interne en externe voorlichting over partij
standpunten moeten uiterst nauwkeurig 
en eenduidig zijn; 

- de partijvoorlichting moet perfect zijn en 
krachtiger en meer doelgericht; tevens 
moet gezorgd worden voor effectieve 
contacten met hoofdredacties en om
roepdirecties; 

- gecoached door een deskundige partij-
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voorlichter moeten provinciale bureaus bij 
de uitvoering van het voorlichtingsbeleid 
worden betrokken; 

- ook de interne voorlichting vraagt een 
alert en effectief optreden; 

- de permanente campagnevoering moet 
een continu-proces zijn en deel uitmaken 
van het normale werk; 

- de ontwikkeling van de regionale katernen 
in de CDA-Krant moet worden voortge
zet; ook de afdelingen zouden de moge
lijkheden daarin moeten gebruiken. 

De doorwerking 
In hoeverre hebben deze aanbevelingen -
drie jaar na datum - hun doorwerking gehad 
en zijn zij in concrete acties vertaald? 
Wat de beeldvorming betreft is al gewezen 
op de ontstane duidelijkheid, eenheid en 
zelfvertrouwen. Is in dit opzicht de beeldvor
ming verbeterd, in een ander opzicht is zij 
verslechterd. Terecht of niet; het CDA is een 
rechtse partij zonder sociaal gezicht en het 
CDA laat zich onvoldoende inspireren door 
grondslag en uitgangspunten. Het eerste 
etiket komt van de oppositie, die er echter 
blijkens de verkiezingsuitslag niet in is ge
slaagd dat echt hard te maken; het tweede 
etiket komt van binnen de partij en van het 
rapport 'Appel en Weerklank'. 
Eerder is gezegd dat blijkbaar het vraagstuk 
van de relatie uitgangspunten en politiek 
voor grate groepen kiezers blijkbaar een 
minder groat probleem vormt dan voor de
len van de eigen achterban. Of het moet zijn, 
dat het CDA een beeld heeft gekregen van 
een partij, waarin de 'C' op de achtergrond is 
geraakt. Weliswaar is er in toenemende ma
te sprake geweest van een consistente pre
sentatie van beleid, maar of zulks echter 
voldoende is overgekomen als beginselpoli
tiek is de vraag. 
Wat de partijvoorlichting betreft het vol
gende. 
Ondanks het feit dat met weinig maar des
kundige mensen veel werk wordt verzet, 
ontbreekt een visie op het totale communi
catie-vraagstuk van de partij en wordt bij de 
politieke en bestuurlijke beleids- en be-
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'Appel en Weerklank' 

sluitvorming onvoldoende met dit aspect re
kening gehouden. Een manco, dat ook in 
'Appel en Weerklank' ligt opgesloten en de 
aanbevelingen daarin een wat los en onsa
menhangend karakter geeft. Weliswaar be
vatten de aanbevelingen enkele interessante 
aspecten, ze zijn echter onvoldoende inge
kaderd in een totaal-visie op COA-communi
catie. 
In tegenstelling tot de geest van de aanbe
velingen in het rapport is de partijvoorlichting 
via COA-Krant en COA-ACTUEEL de laatste 
jaren verminderd door financiele partij-ingre
pen in omvang en frequentie. Bij deze be
sluitvorming heeft zich het ontbreken van 
een totaal-visie op pijnlijke wijze gewroken. 
Het is de vraag of met vermindering van de 
partijvoorlichting langs deze weg niet de 
brug dreigt te worden versmald tussen leden 
en partij, terwijl in het rapport terecht wordt 
geconstateerd dat de kloof daartussen 
reeds zo groat is. 
Wei is gerealiseerd de aanbeveling voor een 
duidelijker onderscheid in formule en aanpak 
tussen CDA-Krant als 'populair', hartverwar
mend en samenbindend ledenblad en 
spreekbuis van de partij en CDA-ACTUEEL 
als abonnee-blad en discussie-platform bin
nen de partij. De aandacht in deze partijbla
den voor grondslag en uitgangspunten zou 
echter een sterker accent kunnen krijgen, 
zonder dat echter sprake mag zijn van een 
overheersend karakter zodat de politieke 
vertaling onderbelicht blijft. 
Jaarverslagen van de fracties van Eerste en 
Tweede Kamer en Europees Parlement zijn 
er nog niet, laat staan dat publikatie ervan 
plaatsvindt in een speciale CDA-krant. Wei 
wordt vanuit de fracties - binnen de zeer 
beperkte ruimte daarvoor - regelmatig ver
slag gedaan van het werk en de ingenomen 
standpunten via COA-Krant en CDA-AC
TUEEL. 
Tenslotte: de partijvoorlichting moet inder
daad perfect zijn naar boodschap en naar 
organisatie. Het is echter de vraag, of vol
doende middelen beschikbaar zijn om een 
dergelijke ideale situatie te bereiken. Het is 
mijn vaste overtuiging, dat de partij onvol-
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doende in de partijvoorlichting 1nvesteert. 
Wat is de doelstelling van het CDA, hoe wil 
het die bereiken, welke doelgroepen heeft 
het daarbij nodig en hoe bereikt het deze 
doelgroepen zo goed mogelijk via tweezijdl
ge communicatie? Welke middelen heeft het 
COA daarvoor over en in welke verdeling 
over de verschillende soorten activiteiten? 
Hoe maakt de partij tevens maximaal ge
bruik van de deskundigheid, die ook op 
communicatiegebied in de partij aanwezig 
is? 

Een aanbeveling tot slot 
Na de talloze aanbevelingen van 'Appel en 
Weerklank' sluit ik met een aanbeveling af. 
Laat de partij een communicatie-stuurgroep 
instellen onder voorzitterschap van voorzitter 
of vice-voorzitter van het partijbestuur met 
als opdracht de gevraagde totaal-visie te 
ontwerpen en van een actieplan te voorzien. 
Deel-activiteiten richten zich natuurlijk op 
aard, inhoud en intensiteit van de partijvoor-

' In tegenstelling tot 'Appel 
en Weerklank' is de 
financiele bijdrage voor de 
partijvoorlichting 
verminderd. ' 

lichting; daarbij zou tevens de wenselijkheid 
van een stroomlijning van de partij-media 
onderzocht kunnen worden. Nu zijn er tallo
ze partijbladen met relatief kleine en dus 
dure oplagen, waarvoor relatief vee! partij
deskundigheid wordt ingezet. lk zie in een 
nieuwe opzet op landelijk niveau hooguit drie 
partijbladen: een populaire krant voor aile 
leden, een kaderblad met een opinierend 
karakter op abonnementsbasis en eventueel 
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een wetenschappelijk tijdschrift. De beschik
bare mensen en middelen kunnen aldus veel 
beter worden ingezet, terwijl zorgvuldiger 
kan worden omgesprongen met het 'opna
me-vermogen' van de leden. 
Na aanvaarding van het actie-plan zou de 
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communicatie-stuurgroep moeten blijven 
fungeren als adviseur van partijbestuur en 
andere partij-organen, 
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