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De aanwezigheid van de politieke 
overtuiging van het CDA bij zijn 
kiezers 

Er is een gebrek aan doorwerking van de 
politieke overtuiging binnen het CDA De 
politieke overtuiging fungeert te weinig als 
een morele band binnen het CDA Hoog
stens als een formele, zo wordt gesteld 11

. De 
problemen die een gebrek aan doorwerking 
van de politieke overtuiging binnen de partij
organisatie geeft zijn geschetst in het rap
port 'Appel en Weerklank'. In het kader van 
mijn studie Bestuurskunde aan de TH 
Twente heb ik gedurende acht maanden 
een verkennend onderzoek verricht dat zijn 
oorsprong vond in het hierboven vermelde 
probleem: het gebrek aan doorwerking van 
de politieke overtuiging binnen het CDA In 
'Appel en Weerklank' worden de problemen 
met name gesignaleerd bij politieke verte
genwoordigers en leden van het CDA Dit 
riep de vraag op hoe het gesteld zou zijn met 
de doorwerking van de politieke overtuiging 
bij mensen die niet participeren binnen de 
partij, maar wei hun stem uitbrengen op het 
CDA Is er bij hen ook sprake van een ge-
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brek aan doorwerking van de politieke 
overtuiging? 
Laat ons aannemen dat kennis van de poli
tieke overtuiging gemeten kan worden door 
de mate van aanwezigheid van de politieke 
overtuiging bij de kiezers vast te stellen. Dan 
luidt de probleemstelling van het onderzoek 
als volgt: In welke mate is de politieke 
overtu1ging van het CDA aanwezig bij de 
kiezers van het CDA? 

Het theoretisch kader 
Waarom is een eventueel geconstateerd ge
brek aan doorwerking, dat zich zal uiten in 
een geringe bekendheid met de politieke 
overtuiging, een probleem? Afgezien van de 
negatieve effecten die het voor een politieke 
partij zelf heeft wanneer zij een electoraat 
aan zich heeft gebonden dat onbekend is 
met haar ideologie, is er ook sprake van een 
'democratisch' probleem. 

1) Appel en Weerklank, u1tg. CDA (Den Haag 198214 
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'Appel en Weerklank' 

In een democratie gaat het om het uitoefe
nen van invloed op de beslissingen door 
burgers. In de huid1ge samenleving is een 
directe democratie onmogelijk. Daarom 
spreken we thans van een representatieve 
democratie. Ook in deze representatieve de
mocratie moet, wil het democratisch karak
ter blijven bestaan, sprake zijn van invloed 
van burgers op de beslissingen. De vraag is 
dan hoe er overeenstemming tot stand komt 
tussen de opvattingen van de burgers en het 
beleid van hun vertegenwoordigers in het 
parlement Gebrek aan doorwerking van de 
politieke overtuiging (ideologie) van een partij 
bij haa~ kiezers zal deze overeenstemming 
negatief bel'nvloeden. 
Een van de theoretische modellen die aan
geven hoe deze overeenstemming tot stand 
kan komen is het responsible party'model 2) 

Dit model is in feite een systematische uit
werking van de eisen waaraan voldaan moet 
worden wil het electoraat via de verkiezingen 
invloed kunnen uitoefenen op de besluitvor
ming in het parlement 31 . De eisen die door 
het model worden gesteld zijn volgens Tho
massen te formuleren als empirisch toetsba
re hypothesen 41 : 

1 . De partijen moeten van elkaar verschillen 
in hun beleidsopvattingen. 

2. Binnen de partij moet er een redelijke 
mate van samenhang zijn. 

3. De kiezers moeten stemmen op die partij 
waarvan de beleidsopvattingen het 
meest overeenkomen met die van hen
zelf. 

Oat impliceert: 
a) De kiezers moeten de beleidsopvattingen 

van de verschillende partijen kennen. 
b) De kiezers moeten zelf een standpunt 

hebben ten aanzien van het te voeren 
beleid. 

Er bestaan in de politieke wereld vele kwes
ties waarover kiezers beleidsopvattingen 
moeten hebben. Ook politieke partijen moe
ten over die zaken een standpunt hebben. 
Dit is onmogelijk in een situatie van onzeker
heid, zoals Downs dat omschrijft; onzeker-
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heid houdt in dat men niet volledig gelnfor
meerd kan zijn met betrekking tot aile stand
punten van aile partijen ten aanzien van aile 
politieke vraagstukken5) Onzekerheid on
dermijnt de implicaties a) en b) en daarmee 
de mogelijkheden tot rationeel stemgedrag 
(hypothese 3). Het bestaan van ideologieen 
kan dan tot een oplossing leiden. 
Voor politieke partijen is de ideologie een 
wapen in de concurrentiestrijd om de st6m
men van de burgers. ldeologieen Iaten de 
verschillen zien tussen de strijdende partijen 
(hypothese 1 ). Een ander voordeel is dat 
partijen niet meer exact hoeven aan te geven 
welk standpunt zij ten aanzien van elk strijd
punt innemen. Uit de gehanteerde ideologie 
zal het standpunt automatisch volgen. Voor 
de burgers heeft het hanteren van ideologie
en ook voordelen. Allereerst worden ver
schillen tussen partijen voor hen duidelijker 
zichtbaar (hypothese 1 ). Daarnaast hoeven 
ze niet meer de standpunten van de partijen 
ten aanzien van aile strijdpunten te vergelij
ken maar kan men volstaan met het vergelij
ken van ideologieen (hypothese 3). 
Het wezenlijke van de democrat1e was de 
invloed van de burgers op de beslissingen. 
Bovenstaande analyse betekent nu voor de 
democratie dat de burgers het beleid in de 
richting van hun eigen standpunten kunnen 
bel'nvloeden als ze zich bij de keuze van hun 
politieke partij Iaten leiden door de overeen
stemming van standpunten tussen henzelf 
en die politieke partij waarvan de politieke 
beslu1tvormers deel uitmaken. Of, in termen 
van ideolog1een: burgers dienen een keuze 
te maken voor die partij waarvan de politieke 
vertegenwoordigers in de besluitvorming 
een ideologie hanteren die overeenstemt 
met de eigen ideologie. De doorwerking van 
de politieke overtuiging (als ideologie) bij de 
kiezers is dus vanuit democratisch oogpunt 

2) J.J.A Thomassen, Kiezers en gekozenen 1n een repre-
sentatieve democrat/e. (Alphen aan den Rijn 1976) 2 

3) Ibidem, 8. 
4) Ibidem. 9. 

5) A Downs, An economic theory of democracy New York 
1957. 
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belangrijk b} 

Het onderzoek 
De mate van doorwerking van de politieke 
overtuiging wordt afgemeten naar de mate 
van bekendheid ervan. Er moest dus een 
meetinstrument worden ontwikkeld, dat de 
mate van aanwezigheid van de politieke 
overtuiging vast kon stellen. 
De politieke overtuiging van het CDA bestaat 
uit de vier kernbegrippen: gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap. De betekenis van de 
politieke overtuiging voor het CDA zal duide
lijk moeten blijken uit hetgeen het CDA aan 
overheidsbeleid voorstaat. Het meest recen
te verkiezingsprogram 'Uitzicht, samen wer
ken voor morgen' is h1ervan de neerslag. lk 
heb geprobeerd de in meer of mindere mate 
concrete beleidsvoornemens die het CDA in 
dat program noemt te koppelen aan de 
kernbegrippen, om zo een concrete inhoud 
aan de verschillende kernbegrippen te kun
nen geven. De respondenten kregen per 
kernbegrip vier 'statements' voorgelegd, 
waarna aan hen gevraagd werd of zij het 
hiermee 'eens' of 'niet eens' waren. De sta
tements hadden dus betrekking op beleids
voornemens zoals die in 'Uitzicht' zijn gefor
muleerd. Kiezers antwoorden in overeen
stemming met die beleidsvoornemens, wat 
erop duidt dat de politieke overtuiging aan
wezig is. Of zij antwoorden niet in overeen
stemming met de CDA-beleidsvoornemens, 
hetgeen aangeeft dat zij onbekend zijn met 
de politieke overtuiging. 
Het gehele meetinstrument bestaat uit 16 
vragen (4 x 4 per kernbegrip) en meet de 
aanwezigheid van de politieke overtuiging in 
haar geheel. De vragenlijst is voorgelegd aan 
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54 respondenten. Het onderzoek werd uit
gevoerd in de vorm van een telefonische 
enquete (december 1 985). Er was sprake 
van een a-selecte steekproef getrokken uit 
een databestand van zgn. 'kern-CDA'ers'. 
Onder 'kern-CDA'ers' wordt verstaan men
sen die bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 1 982 zeiden CDA te hebben gestemd 
en die dit bij de verkiezingen van mei 1 986 
ook van plan waren te doen. 
Er diende ook nog een criterium ontwikkeld 
te worden, waaraan de onderzoekers kon
den aflezen of er sprake was van aa11- of 
afwezigheid van de afzonderlijke kernbegrip
pen of de politieke overtuiging in haar ge
heel. Voor de kernbegrippen geldt dat de 
respondenten drie of meer vragen in over
eenstemming met de politieke overtuiging 
dienden te beantwoorden, wilde het betref
fende kernbegrip aanwezig zijn. Voor de 
aanwezigheid van de politieke overtuiging in 
zijn geheel diende ieder kernbegrip aanwe
zig te zijn. 

De resultaten 

1. De aanwezigheid van de kembegrippen 
De hantering van het aanwezigheidscriteri
urn en de onderzoeksresultaten resulteerde 
in de volgende tabel: 

6) In het bovenstaande is de politieke overtuiging geli)kge
steld aan een ideologie, zoals deze laatste binnen de 
attitude-benadering wordt gedefinieerd. De centrale 
vooronderstelling in deze benadering is dat functioneel 
gekoppelde attitudes de kern van de ideologie vorrnen. 
Converse definieert b1nnen deze benadenng een ideolo
gie als een belief system, waaronder hi) verstaat 'a confi
guration of ideas and attitudes in which the elements are 
bound together by some form of constraint or functional 
Interdependence' 
Zie: E. Scarbrough. Political Ideology and Voting. An 
exploratory study. (Oxford 1984) 98. E. Converse, The 
nature of belief systems in mass public. In: D.E. Apter 
(red.), Ideology and discontent (New York 1964) 207. 

tabel 1: aanwezigheid van de kernbegrippen (procentueel, N = 54) 

kern beg rip gerechtigc gespreide solidariteit rentrneester-
heid verantwoorde- schap 

lijkheid 

aanwezig 41 28 63 63 
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'Appel en Weerklank' 

Ouidelijk blijkt dat de verschillende kernbe
grippen in verschillende mate aanwezig zijn: 
gerechtigheid en gespreide verantwoorde
lijkheid zijn bij een minderheid aanwezig, ter
wijl solidariteit en rentmeesterschap bij een 
meerderheid aanwezig zijn. Opvallend is dat 
gespreide verantwoordelijkheid verreweg 
het minst aanwezig is. 

het hoge gemiddelde voortvloeit uit het feit 
dat gespreide verantwoordelijkheid het 
minst aanwezig is. Verdergaande analyse 
van de resultaten (Guttman-schaal testen) 
wijzen er op dat het laatste het geval is. 
In het onderzoek zijn sociaal-demografische 
kenmerken meegenomen zoals geslacht, 
leeftijd en wei stand. Deze bleken geen van 

tabel 2: de aanwezigheid van een kernbegrip naar de aanwezigheid van de overige 
kernbegrippen (procentueel, N = 54) 

gerechtigheid gespreide ver- solidariteit rentmeester-
antwoordel1jkhe1d schap 

gerechtigheid 100 26 

gespreide ver-
antwoordelijkheid 23 100 

solidariteit 59 80 

rentmeesterschap 73 73 

gerniddelde 
aanwezigheid 52 60 

Deze tabel moet vert1caal gelezen worden: 
van de mensen bij wie gerechtigheid aanwe
zig is, is bij 23% ook gespreide verantwoor
delijkheid aanwezig. Uit de gemiddelde sco
res kan men opmaken dat aanhangers van 
gespreide verantwoordelijkheid gemiddeld 
het hoogst scoren op de overige beqripoen. 
Is gespreide verantwoordelijkheid het cen
trale begrip? Het kan echter ook zo zijn dat 

38 47 

35 32 

100 73 

73 100 

49 51 

drieen significant te correleren met de aan
wezigheid van kernbegrippen. 

2. De aanwezigheid van de politieke 
overtwging in haar geheel 
Het meetinstrurnent bestaat zoals gezegd 
uit 16 vragen. Beantwoord1ng van de vragen 
in overeenstemming met de politieke 
overtuiging wijst op aanwezigheid van die 

tabel 3: aantal vragen beantwoord in overeenstemrning met politieke overtuiging; frequentie 
en cumulatieve frequentie (procentueel, N = 54) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

relatieve 
frequentie 5,6 5,6 3,7 7,4 16,7 27,8 18,5 7,4 3,7 3,7 

cumulatieve 
frequentie 5,6 11 , 1 14,8 22,2 38,9 66,7 85,2 92,6 96,3 100 
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politieke overtuiging. Uit tabel 3 blijkt hoeveel 
vragen door de respondenten in overeen
stemming met de politieke overtuiging be
antwoord zijn. 

Gemiddeld worden er 9,6 vragen in overeen
stemming met de politieke overtuiging be
antwoord. Echter het criterium voor aanwe
zigheid van de politieke overtuiging is niet 
geformuleerd in 'aantal vragen in overeen
stemming met politieke overtuiging beant
woord', maar in termen van 'aanwezigheid 
van kernbegrippen'. Aile kernbegrippen 
moeten aanwezig zijn bij degenen bij wie de 
politieke overtuiging aanwezig is. 

De conclusie uit deze tabel is tevens dat bij 
slechts 7% van de respondenten de poli
tieke overtuiging in haar geheel aanwezig is. 
Van een echte doorwerking van de politieke 
overtuiging is dus geen sprake. Ook hier 
bleken weer geen significante correlaties te 
bestaan met de sociaal-demografische 
kernmerken. 

Conclusie 
Conclusie die uit de gegevens met betrek
king tot de aanwezigheid van de politieke 
overtuiging van het CDA getrokken kan wor
den is dat de kiezers van het CDA niet 
gekenmerkt worden door de aanwezigheid 

tabel 4: aantal aanwezige kernbegrippen bij respondenten (procentueel, N = 54) 

0 2 3 

respondenten 11 22 35 24 

Uit deze tabel blijkt dat de aanwezigheid van 
tenminste twee kernbegrippen bij een meer
derheid van de respondenten aanwezig is 
(35 + 24 + 7 = 66%). Drie en zeker vier 
kernbegrippen aanwezig is te hoog gegre
pen voor het merendeel van het CDA-kern
electoraat. 

' Van een echte doorwerking 
van de politieke overtuiging 
bij de CDA-kiezers is geen 
sprake. ' 

Bijlage 

4 

7 

van de politieke overtuiging die hun eigen 
partij uitdraagt. 
Ondanks het feit dat sommige kernbegrip
pen in hoge mate bekend zijn, blijkt de com
binatie van aile kernbegrippen (de politieke 
overtuiging in haar geheel) te ontbreken. Dit 
ontbreken leidt ertoe dat de politieke overtl!_i_::__ 
ging haar functie niet vervult om via het 
'responsible party' -model bij te dragen tot 
de gewenste overeenstemming tussen de 
opvattingen van de burgers en het over
heidsbeleid. 
Dit is slechts een zeer summiere weergave 
van het gehele onderzoek, dat zo'n 100 
pagina's omvat. Zoals gezegd ontbreekt een 
weergave van het onderzoek naar de erva
ren samenhang binnen de politieke overtui
ging. De conclusie hiervan luidt dat de CDA
kiezers geen samenhang binnen de politieke 
overtuiging ervaren. 

Ter informatie van de lezer volgen hieronder de gestelde vragen, alsmede de in de steekproef 
vergaarde antwoorden. 
De antwoordcategorieen zijn de volgende (ze gelden voor iedere vraag): 
a. mee eens 
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'Appel en Weerklank' 

b. mee oneens 
c. weet niet. 

1. Ons stelsel van sociale voorzieningen is op dit moment aan veranderingen onderhevig. 
Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Na verandering van de sociale voor
zieningen moet men vermijden, dat mensen met een uitkering er financieel op achteruit 
zullen gaan. 
mee eens: 74,1%; mee oneens: 22,2%; weet niet: 3,7%. 

2. De medische wetenschap kan steeds meer; zo kunnen bijvoorbeeld ongeneeslijk zieke 
mensen steeds Ianger in Ieven worden gehouden. Wat is uw mening over de volgende 
uitspraak: De regering moet toestaan dat op verzoek van de patient een einde aan zijn 
Ieven gemaakt kan worden. 
mee eens: 57,4%; mee oneens: 40,7%, weet niet: 1 ,9%. 

3. Nederland maakt samen met andere Ianden deel uit van de NAVO. Wat is uw mening 
over de volgende uitspraak: Nederland moet zelf kunnen beslissen over het wei of niet 
plaatsen van nieuwe kernwapens in ons land, los van wat de NAVO zou willen. 
mee eens: 40,7%; mee oneens: 59,3%; weet niet: -. 

4. in ons land Ieven ook mensen van buitenlandse afkomst. Vaak hebben die mensen een 
ander geloof dan de Nederlanders. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: De 
Nederlandse regering moet, als mensen van buitenlandse afkomst geen geld hebben 
om een eigen kerk (bijv. een moskee) te bouwen, voor deze mensen geld beschikbaar 
stellen om een eigen moskee te bouwen. 
mee eens: 44,4%; mee oneens: 53,7%; weet niet: 1 ,9%. 

5. In ons land zijn huurhuizen soms in het bezit van de gemeente, soms zijn huurhuizen in 
het bezit van een woningbouwvereniging. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: 
De gemeente moet geen huurwoningen bezitten; aile huurhuizen moeten eigendom 
worden van woningbouwverenigingen. 
mee eens: 42,6%; mee oneens: 50,0%; weet niet: 7,4%. 

6. In Nederland kennen we meerdere omroepverenigingen, die aile hun eigen program
ma's maken voor radio en tv. Die omroepen mogen in hun zendtijd op radio en tv geen 
reclameboodschappen uitzenden, want reclame mag aileen in STER-zendtijd. Wat is uw 
mening over de volgende uitspraak: Het zou aan de omroepen toegestaan moeten 
worden om tijdens hun programma's reclameboodschappen uit te zenden. 
mee eens: 42,6%; mee oneens: 57,4%; weet niet: -. 

7. Als men het heeft over het herverdelen van arbeid, valt vaak de term 'arbeidstijdverkor
ting', namelijk als een mogelijkheid dat degenen zonder werk aan het werk kunnen als 
degenen met werk korter zouden gaan werken. Wat is uw mening over de volgende 
uitspraak: De overheid moet bedrijven verplichten om arbeidstijdverkorting in te voeren. 
mee eens: 42,6%; mee oneens: 55,6%; weet niet: 1 ,9%. 

8. We kennen in Nederland zogenoemde christelijke scholen. Een kenmerk van deze 
scholen is dat in het onderwijs rekening wordt gehouden met de christelijke achtergrond 
van de leerlingen en hun ouders. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Als 
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bijvoorbeeld islamitische ouders of socialistische ouders een eigen school voor hun 
kinderen willen hebben dan moet de regering daaraan meewerken. 
mee eens: 55,6%; mee oneens: 44,4%; weet niet: -, 

9. Wat 1s uw mening over de volgende uitspraak: Het bedrag dat nu aan ontwikkelingshulp 
wordt gegeven moet in de komende jaren tenminste op hetzelfde niveau gehandhaafd 
blijven. 
mee eens: 90, 7%; mee oneens: 9,3%; weet niet: -, 

10. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Het is gerechtvaardigd dat de belasting 
voor tweeverdieners omhoog is gegaan, want waar meer inkomen is dient ook meer 
gevraagd te worden aan premies en belastingen. 
mee eens: 81 ,5%; mee oneens: 14,8%; weet niet: 3,7%. 
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11, Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Het is een goede zaak als oudere H 
mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar dat moet dan wei kunnen zonder dat ( 
hulp van familie of buren daarbij noodzakelijk is. 
mee eens: 75,9%; mee oneens: 22,2%; weet niet: 1 ,9%, er 

12. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Als er mogelijkheden zijn voor loonsver
hoging in de komende jaren, dan moeten de vakbonden de mensen die al werken ervan 
overtuigen dat dat geld goed gebruikt kan worden om werk te verschaffen aan mensen 
die nog geen werk hebben. 
mee eens: 77,8%; mee oneens: 22,2%; weet niet: -, 

13. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Boeren zouden meer rekening moeten 
houden met de levensomstandigheden van de dieren, ook al stijgen daardoor de prijzen. 
mee eens: 68,5%; mee oneens: 25,9%; weet niet: 5,6%. 

14. De Nederlandse staat heeft een staatsschuld. Wat is uw mening over de volgende 
uitspraak: De staatsschuld moet in de komende jaren door verdere bezuinigingen 
omlaag worden gebracht om te voorkomen dat die schuld aan de volgende generatie 
wordt nagelaten. 
mee eens: 88,9%; mee oneens: 11,1 %; weet niet: -, 

15. Het is tegenwoordig mogelijk om via allerlei technieken kinderloosheid op te heffen, 
denkt u bijv. aan reageerbuisbaby's. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: De 
regering moet verbieden dat sommige mensen tegen financiele vergoeding baby's 
leveren aan mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen. 
mee eens: 51 ,9%; mee oneens: 48,1 %; weet niet: -, 

16. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: De regering moet bevorderen dat man en 
vrouw onderling beslissen of ze beiden willen gaan werken of maar een van tweeen. 
mee eens: 55,6%; mee oneens: 44,4%; weet niet: -, 
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