
Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

Periscoop 

Over het meten van Christen
Democraten 

Over de toekomst van een partij kan vanuit 
heel verschillende benaderingen gesproken 
worden. Het meest aantrekkelijk is m.i. de 
discussie over de ontplooiing van het princi
piele denken en handelen van de partij, de 
mogelijkheden om de agenda van de poli
tieke discussie te bepalen. Het gaat dan 
over de kansen voor authentieke, herkenba
re initiatieven, zodat het begrip 'progressivi
teit' zich vo[gens onze eigen criteria ontwik
kelt en vult. Die kansen zijn er in hoge mate. 
Een andere benadering is die van het socio
logisch onderzoek, de analyse van stembus
resultaten, de publieke opinie, de houdingen 
van diverse categorieen kiezers en de ont
wikkelingen die daarin te signaleren zijn. Het 
is de meer passieve benadering. De vraag 
die vaak aan deze analyses verbonden is 
luidt: 'Hoe kunnen we de trends die we om 
ons heen waarnemen vangen in het net van 
onze partijactiviteiten, hoe kunnen onze leu
zen daarop aansluiten?' 
Beide benaderingen kunnen hun waarde 
hebben, als de eerste maar prioriteit heeft. 
lmmers, marktanalyse (de sociologische be-
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nadering) kan op het gebied van de door de 
politiek na te jagen normen en waarden, 
slechts een ondergeschikte positie hebben. 
Een partij-organisatie is geen doel in zichzelf; 
zij zal of dienstbaar zijn aan politieke begin
selen en idealen of ze is een zinloos machts
instrument dat zo spoedig mogelijk door iets 
anders vervangen moet worden. lmmers, 
waartoe dient machtsconcentratie? In de 
politiek ontleent die haar zin uitsluitend aan 
haar dienstbaarheid aan het streven naar 
gerechtigheid. Staat dat doel niet meervoor
op dan vervalt ook het moreel recht om zich 
tot de kiezers te wenden. Carrieres en de 
spanning van het spel, dat zijn dan nog de 
restwaarden. 
Maar sociologische analyses zijn op hun 
plaats als het erom gaat op een integere 
wijze sterk te worden. lntegriteit betekent 
hier: oprechtheid op het punt van de poli
tieke principes en hun doorwerking en res
pect voor de kiezer als persoon die meer is 
dan object van manipulatie of consument 
van politieke diensten. Deze stelling geeft 
richting aan sociologisch onderzoek en be-
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perkt ook het gebruik ervan en de mogelijk
heden om er conclusies uit te trekken. 
Wat kan nu uit die cijfermatige analyses wor
den geleerd inzake de ontplooiing van de 
christen-democrat'1e en haar specifieke in
breng? Wie zijn voor de christen-democrati
sche boodschap bereikbaar, en waarom? 
Hoe ontwikkelt zich dat potentiele electo
raat? Hoe bewust is de keuze voor het 
CDA? Wat betekent het christelijk karakter 
van onze partij? Is 'CDA-gezindheid' een 
apart vakje in de persoonlijkheid van men
sen? En met welke partij-strategie bewijzen 
we de doorvverking van onze idealen en de 
kiezers die we bereiken willen de beste 
dienst? 

Bloei, neergang en stabilisatie 
Wie de· ontwikkeling van de parlementaire 
macht van de christen-democratie nagaat 
wordt getroffen door het hoge percentage 
christen-democratische stemmers tot aan 
het midden van de jaren '60. Tot die tijd 
bezetten we de helft van de zetels in het 
parlement. Daarna volgt een 1 0-jarige perio
de van dramatisch verval (tot een stemmen
tal van 30%) en sindsdien kennen we een 
tamelijk stabiele fase. 
De stabiliteit van de laatste lien jaar is maar 
betrekkelijk. In de krachtsverhoudingen tus
sen de partijen zitten veel grotere schomme
lingen dan voorheen. 
De vraag is: 'Gaat het goed met het CDA en 
wat is onze rol daarbij?' 

Wat schommelt bij het CDA? 
Het is onderzoekers opgevallen dat er in 
pol1t'1ek opzicht een duidelijk ondersche1d 
bestaat tussen trouwe kerkgangers (min
stens eenmaal per week), minder trouwe 
kerkgangers, papieren leden en buitenkerke
lijken. De CDA-aanhang is verreweg het 
sterkst bij de trouwe kerkgangers. In het 
algemeen hebben het CDA en de kleine 
christelijke partijen driekwart van deze kerk
gangers kunnen boeien. Voor 1963 schijnt 
dat nog iets meer te zijn geweest (80 a 90%) 
behalve bij die kerkgenootschappen die bui
ten de traditie van enigerlei christelijke partij-
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vorming hebben gestaan. Bij de niet zo trou
we kerkgangers is het percentage 'confessi
onele' stemmers altijd veel lager geweest. 
De laatste 1 0 jaar ligt het rond de 25. V66r 
1963 was dat ruim 1/3. Van de buitenkerke
lijken heeft vanouds nooit meer dan ± 4% 
op een christelijke partij gestemd. Oat is een 
hard en constant gegeven dat ook tussen de 
drie grote christen-democratische partijen 
niet verschilde. De 'principieel gesloten' ARP 
scoorde destijds in dit opzicht nog iets hoger 
dan de formeel 'open' KVP. 

Wie de teruggang van de aanhang van de 
christen-democratische partijen beziet moet 
concluderen dat dat nauwel'ljks een zelfstan
dig verschijnsel mag heten. Voor de diverse 
categorieen kerkelijken daalde eind jaren '60 
de aantrekkingskracht van de 'confessione
le' partijen met 10 a 15%. Echter, er vonden 
veel grotere verschuivingen plaats tussen 
die categorieen. Het percentage trouwe 
kerkgangers nam drastisch af ten gunste 
van de randkerkelijken en vooral de catego
rie buitenkerkelijken. D.w.z. de relevantie van 
de godsdienst, primair tot uitdrukking ko
mende in kerkelijke meelevendheid en se
cundair in keuze van christelijke organisaties 
en partijen, nam in zijn totaliteit af. De gods
dienst verschuift bij veel mensen naar de 
marge van het Ieven. 
Oat geldt voor aile leeftijden, bij de jongeren 
gaat dat aileen harder. Het is dan ook niet zo 
dat jongere kerkgangers minder o~ christelij
ke partijen stem men dan oudere. Er zijn, 

' Jongere kerkgangers 
stemmen niet minder 
op christelijke partijen 
dan oudere. ' 
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aileen minder trouwe jonge kerkgangers. Zij 
horen tot de randgroepen of de buitenkerke
lijken en hun stemgedrag past bij wat in die 
categorieen altijd al gebruikelijk was. 

De zuil staat al is hij nog wankel 
Zeer opvallend zijn de resultaten van een 
omvangrijk Nijmeegs onderzoek (Peters). Al
lerlei achtergrondgegevens zoals leeftijd, op
leiding, beroep, sexe e.d. bleken volstrekt 
geen eigen relatie te vertonen met de mate 
van voorkeur voor een christelijke partij. De 
enige factor die ertoe deed, en die verklaar
de dan oak bijzonder veel van het stemge
drag, was de factor 'religiositeit' (verklaart 
46% van de variantie in het stemgedrag). 
Daarnaast spelen de sociaal-politieke opvat
tingen, althans op de wijze zoals Peters die 
heeft gemeten, nag een zeer geringe rol. De 
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totale verklaarde variantie in het stemgedrag 
kan met behulp van de factoren 'sociaal
politieke opvattingen', 'waarde-orientaties' 
en 'achtergrondgegevens' nag van 46% 
naar 49% worden getild. 

lndien de factor 'religipsiteit' wat nader 
wordt uitgesplitst dan blijkt dat kerkelijke 
meelevendheid en voorkeur voor christelijke 
organisaties (school en omroep) veel be
langrijker zijn dan de meer subjectief ge
kleurde factor 'gelovigheid'. Het stemgedrag 
is dus vooral 'institutioneel' bepaald. Peters 
besluit zijn onderzoek met de conclusie: 'dat 
de politieke relevantie van godsdienstigheid 
bij uitstek naar voren komt als het gaat over 
de voorkeur voor een confessionele partij. In 
dat geval speelt de religieuze factor eigenlijk 
als enige een rol van betekenis. Het stem
men op een christelijke partij lijkt een vanzelf-

Percentages van de bevolking verdeeld naar mate van kerkelijkheid of onkerkelijkheid 

1967 
1982 

kerks 

44 
20 

rand 

36 
43 

b.k. 

20 
37 

Leesvoorbeeld: in 1982 ging 20% van de bevolking minstens eenmaal ter kerke ('was 
kerks'). 

Percentages 'confessionele', 'niet-confessionele' of niet-stemmers 

kerks rand b.k. 

'confessioneel' tot '63 87 34 4 

idem sinds '67 74 25 4 

'niet-confessioneel' sinds '67 19 62 83 

'niet-stemmers' sinds '67 7 13 13 

Leesvoorbeeld: van de kerkse mensen stemde tot 1963 87% op 'confessionele' partijen; 
van de randkerkelijken stemde sinds 1967 ± 62% op een niet-confessio
nele partij. 

kerks: minstens 1 x per week ter kerke 
rand minder vaak of soms naar de kerk 
b.k. : buitenkerkelijk 

Ontleend aan: C. van der Eijk en B. Niembller. 
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sprekende en primair institutioneel bepaalde 
keuze van mensen, die kerklid zijn en die 
daarom op allerlei levensgebieden, ook op 
dat van de politiek, een voorkeur hebben 
voor eigen confessionele instituties. Bij deze 
vanzelfsprekende keuze spelen sociaal-poli
tieke opvattingen en waarde-orientaties niet 
of nauwelijks een rol. 
De samenvattende conclusie uit het boven
staande is, dat in Nederland op de drempel 
van de jaren '80 religie en politiek nog altijd 
zeer nauw met elkaar verweven zijn. De 
religieuze factor is in Nederland niet weg te 
denken uit het politieke krachtenveld en 
speelt zelfs een allesoverheersende rol bij de 
voorkeur voor het CDA of een der andere 
christelijke partijen.' 

CDA: de bewustere keuze! 
Overigens stelt Peters niet dat deze 'confes
sionele' partijkeuze een ondoordacht 
automatisme zou zijn. Het lid zijn van of de 
actieve deelname in christelijke organisaties 
en kerken is weliswaar doorslaggevend voor 
de keuze van een christelijke partij maar dat 
is meer een uitdrukking van een sterke sa
menhang dan van een automatisch, oorza
kelijk proces. Met name bij religieus sterk 
ge1nteresseerden blijken kerkelijkheid, soci
aal-politieke opvattingen en waarde-orienta
ties een ge'lntegreerd geheel te vormen, een 
consistent patroon van onderling verbonden 
gedragingen en opvattingen. De keuze voor 
het CDA of een confessionele partij past 
vanzelfsprekend en logisch in dat pakket. 
Die situatie moet m.i. zeer positief worden 
beoordeeld, want wat is beter dan een op 
godsdienstige inspiratie stoelende eenheid 
van de levenspraktijk. Het is begrijpelijk dat 
tegenstanders proberen om dat patroon te 
desintegreren. Als de mensen kan worden 
wijsgemaakt dat een opdeling van hun be
staan in segmenten die niet door eenzelfde 
geestelijke instelling verbonden zijn, iets 
moois of moderns is dan komen er markten 
voor andere dan christelijke inspiraties. 
Het is opvallend dat van die integratie bij 
religieus minder ge·l·nteresseerden minder 
sprake is. Het stemmen op het CDA berust 
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bij die groep meer op een automatisme en is 
niet verstrengeld met de sociale politieke 
opvattingen en waarde-orientaties. lnteres
sant is overigens dat randkerkelijken die op 
het CDA stemmen veel meer sociaal en 
politiek meeleven (via kranten e.d.) dan 
PvdA-stemmende randkerkelijken (zie J. de 
Jong in S. en D.). 
Zowel kerkse mensen als randkerkelijken die 
op het CDA of 'confessioneel' stemmen, 
kenmerken zich dus door een grotere mate 
van politieke bewustheid. Voor kerkse men
sen komt dit ook uit in een hogere opkomst 
bij verkiezingen. Mutatis mutandis geldt dat 
kerkse en onkerkse kerkleden die niet op het 
CDA stemmen hun keuze relatief minder 
diep en intens funderen dan CDA'ers. Hun 
stemgedrag is minder voorspelbaar. De floa
ting votes treffen we met name aan bij hen 
voor wie de godsdienst geen duidelijk 
orientatiekader biedt en dan vooral bij die 
groep daarvan die politiek weinig ge·l·nteres
seerd is. Die categorieen zijn voor ons dus 
echt niet onbereikbaar; ze zitten elders niet 
zo vast. 

Grondslag gewenst 
Hoe ligt het nu met de minder op institutio
nele gewoonten, maar op de persoonlijke 
mening, gerichte vraag of mensen een gods
dienstige grondslag voor het bedrijven van 
politiek of voor de stichting van een partij 
wenselijk achten? Uit het nationaal kiezers
onderzoek 1982 waarin deze vraag is ge
steld, blijkt dat het CDA slechts 60% weet 
aan te trekken van die protestanten die vin
den dat 'een partij van een godsdienst moet 
uitgaan'. De rest van hen kiest voor kleine 
confessionele partijen of ziet het bij geen van 
die godsdienstig ge'fnspireerde groeperin
gen zitten. 
Bij de katholieken blijkt dat niet meer dan 2/3 
van de CDA-kiezers tevens een gods
dienstig uitgangspunt voor een partij wense
lijk acht. Hoewel dit een zeer royale meer
derheid is, verrast het dat zeker 1/3 van onze 
katholieke kiezers op de vraag of een gods
dienstige grondslag wenselijk is niet ronduit 
met ja antwoordt. 
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De vraag rijst of hier de allergie tegen kerke
lijke inmenging in een sociaal en politiek 
Ieven nag een echo vindt, of de katholieke 
politiek als een niet-godsdienstig bepaalde 
activiteit wordt gezien, waarin veeleer alge
meen aanvaardbare normen en waarden 
van christelijke herkomst nageleefd worden, 
of het beleid aansluit op de waarde-orienta
ties van katholieke kiezers zonder dat deze 
daarmee een bewuste relatie leggen met 
hun godsdienstige overtuiging. 

Zien we dus dat voor ons het best bereikba
re protestanten (de bewuste kerkleden) af
gestoten worden door een gebrekkige profi
lering van de 'C' in de presentatie van de 
partij en in het gevoerde beleid, in katholieke 
kring is dat bezwaar veel minder groat, wel
licht mede omdat er geen katholiek alterna
tief naast het CDA aanwezig is. Merkwaardig 
is tevens dat van de katholieke zgn. randker
kelijken een hager percentage het CDA 
trouw blijft dan van de dito protestanten Dit 
suggereert dat een zelfstandige, oecume
nisch-georienteerde partij voor hen aantrek
kelijk blijft, mede omdat hun vervreemding 
van de kerkelijke instituties in mindere mate 
een vervreemding van de godsdienstige in
spiratie betekent dan bij de randkerkelijke 
protestanten. De ontworteling is in het ka
tholieke kerkelijk Ieven een nag ernstiger 
verschijnsel dan bij de protestanten. De 
scherpe koerswijzigingen in de jaren '60 en 
recentelijk weer in de jaren '80 hebben velen 
ontheemd. Wellicht is het verschijnsel van 
'christenen buiten de kerk' bij katholieken 
meer te vinden dan bij protestant en. 
Om onze kiezers te kunnen begrijpen dienen 
wij ons intussen te realiseren dat voor ons 
bereikbare protestanten zich ergeren aan 
een gebrek aan profilering van het christelijk 
karakter van een partij als zodanig, terwijl 
een grate minderheid van onze katholieke 
kiezers die irritatie helemaal niet kent, maar 
wei een scherp oog heeft voor de vraag of 
normen en waarden op het gebied van per
soonlijk gedrag en samenlevingsstructuur 
door het CDA wei op een voldoende duidelij
ke wijze worden verdedigd en voorgestaan. 
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In dit verband worden vaak genoemd: de 
waarde van gezin en huwelijk, de kind
vriendelijkheid van de politiek, de waardering 
voor de positie van de vrouw in de verschil
lende rollen die zij vervult, het sociale gezicht 
van het CDA (met name van belang voor 
onze geloofwaardigheid bij de katholieke ar
beiders), bepaalde waarden die in kerkelijke 
kring een uitdrukkelijke waardering genieten 
zoals de zorg voor de verre naaste, vragen 
rand Ieven en dood, de stijl en het klimaat 
van het politieke bedrijf. 

Werfkracht onder kerkleden 
Statistische analyses duiden erop dat van de 
buitenkerkelijken sinds jaar en dag ± 4% op 
het CDA stemt. Dit is vanaf de periode na de 
Tweede Wereldoorlog een cijfer dat ten 
naaste bij op hetzelfde niveau blijft. In die 
groep kiezers is voor het CDA geen eer te 
behalen en dat is gezien het karakter van 
onze partij vanzelfsprekend. Bereikbaar zijn 
die groepen die zich op enigerlei wijze met 
kerken verbonden voelen. De CDA'ers vor
men van hen de grootste groep, maar ook bij 
de WD treffen weer velen aan. Bij de kerkse 
mensen die niet CDA stemmen scoort klein
confessioneel het hoogst (althans bij de pro
testanten), daarna komt de WD. Naarmate 
men minder kerks is neemt de voorkeur voor 
de PvdA toe onder de niet-CDA-stemmers. 
De voor ons bereikbaren (de kerkleden) be
vinden zich dus vooral bij WD en klein con
fessioneel. De Partij van de Arbeid heeft 
relatief minder vat op die groep. Vandaar dat 
het grensverkeer met de WD tweemaal zo 
sterk is als met de PvdA. Men hoort daar wei 
eens verzuchten dat de linkse kerkelijke elite 
niet zorgt voor PvdA-stemmende kerkmen
sen, maar deze juist rechts de gordijnen in 
jaagt. 
Uit een onderzoek van Van der Eijk en 
Niembller blijkt dat onze werkfracht zeer uit
drukkelijk uitgaat naar de bij kerken beho
rende mensen. Onze werfkracht bij mensen 
van de categorie 'geen godsdienst' is stuk
ken lager. Nag lager dan die van de PSP! 
Tach is in het algemeen het CDA helemaal 
geen onoooulaire partii, slechts 23% van de 
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Nederlandse bevolking kan zich niet voor
stellen ooit op het CDA te stemmen. Oat 
percentage is voor geen enkele partij zo 
laag. De motieven van de niet-CDA-stem
mende kerkmensen zullen wei zeer uiteenlo
pend zijn. Bekend is dat die personen die tot 
de floating votes gerekend kunnen worden 
sterk 'issue-gericht' zijn. Oat wil zeggen dat 
bij hen een samenhangende politieke visie 
ontbreekt maar dat zij wei door middel van 
bepaalde aandachttrekkende punten door 
andere partijen tijdelijk worden aangewor
ven. Voor de PvdA-stemmende kerkmensen 
geldt dat zij hun stem in hoge mate Iaten 
bepalen door persoonlijke klassebelangen. 
Oat is een motief waarop het CDA als niet
klasse-gebonden partij niet op een eenzijdi
ge wijze kan inspelen. 

Van de WD zijn kiezers terug te winnen die 
zich in feite zeer zouden kunnen thuisvoelen 
binnen het christelijke klimaat van onze par
tij. Tegenover de kerkelijk geengageerde 
floating votes, ook die naar de linkerzijde, 
zou een sterke profilering van het christen
democratische concept van het CDA de 
eenzijdige issue-gerichtheid van deze 
kiezers kunnen doen verminderen, met na
me indien in dat GOA-concept duidelijk is 
dat de verschillende belangen van kiezers 
daarin een billijke plaats hebben gekregen 
en een beroep wordt gedaan op de 'culture
le waarden' die zij met het CDA delen. Men 
zal voorts overtuigd moeten zijn van de 
doorwerking van het christelijk-sociale den
ken in onze beweging. Daarnaast zal bijvoor
beeld de positieve waarde van onze veilig
heidspolitiek, een issue van de eerste orde, 
overtuigend onder woorden moeten worden 
gebracht. Oat is met name van belang ten 
opzichte van de uitbreiding van onze, be
staande, werfkracht richting 0'66 en PPR. 

De harde kern van de omschrijfbaarheid 
Oat het politieke kapitaal van onze partij 
gelegen is in zijn christelijke karakter, daar
van is de overgrote meerderheid van onze 
leden en kiezers wei overtuigd. De sociologi
sche analyses wijzen uit dat ook electoraal 
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daarin ons kapitaal gelegen ligt. Daarrnee 
gaat gepaard dat wij geen belangen- maar 
een volkspartij zijn en dat wij een bij dat 
karakter behorende politiek en stijl vertonen. 
Er is een patroon van norrnen en waarden 
dat duidelijk ge'lnspireerd is vanuit het evan
gelisch appel. 
Wij vinden dat die waarden en de politieke 
principes die in onze grondslag en programs 
zijn verwoord van belang zijn voor het hele 
volk. Er zijn slechts weinig christen-derno
craten die dat betwijfelen. Oat wil allerminst 
zeggen dat zoiets de wenselijkheid van een 
christelijke grondslag aantast. lntegendeel, 
die zorg voor het hele volk vloeit daaruit 
voort. Het CDA heeft een goed te omschrij
ven politieke visie. Het heeft ook een vaste 
basis in het electoraat: een grote harde kern 
van kerkelijke rnensen die een grote afstand 
ervaren tussen zichzelf en de andere partijen 
en die zich kenmerken door een samenhan
gend patroon van opvattingen en gedragin
gen. Daarin verschilt het CDA van partijen 
zoals 0'66 en PPR, die het in hoge mate 
moeten hebben van floating votes, van actu
ele issues, van de uitstraling van een lijsttrek
ker. Partijen die daarvan afhankelijk zijn kun
nen zich geen vaste plaats van betekenis in 
het politieke bestel verwerven. 

Het CDA kornt er bij de politicologische be
oordelingen wat betreft zijn politieke geprofi
leerdheid vaak slecht af. De in hoge mate 
ideologisch bepaalde wetenschapsbeoefe
ning leidt in de regel tot m?etschalen (vra
genlijsten e.d.) die zo zijn sarnengesteld dat 
de christen-democratische opvattingen 
daardoor niet kunnen worden vastgesteld. 
De met domme regelmaat herhaalde links
rechts meting rnaakt het onmogelijk om op
vattingen van het CDA over de sociale en 
economische orde, over de gewenste struc
tuur van de samenleving, over de waarde 
van het 'middenveld' van maatschappelijke 
en primaire verbanden, op het spoor te ko
men. Het 'beste' waartoe onlangs gekomen 
werd is de invoering van een schaal voor 
'cultureel conservatisme'. Daardoor 1-<an de 
visie op gezin, rnoraal, vragen rond Ieven en 
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dood etc. worden gemeten. Een concessie 
aan het bestaan van het CDA, al wordt die 
aanstonds met de negatieve titel conserva
tisme gesierd. Analyse van verkiezingspro
grams heeft al jaren geleden (Oostlander in 
CDV) doen zien dat de traditionele links
rechts dimensie aileen op enkele klassieke 
vraagstellingen toepasbaar is. Op allerlei ge
bied zijn nieuwe en oude vragen actueel die 
aan die schaal ontglippen. Dit feit leidt bij de 
onderzoekers nauwelijks tot zelfkritiek. Het 
zou voor het CDA belangrijk zijn indien de 
toegankelijkheid voor zijn politieke stand
punten beter zou kunnen worden vastge
steld, en dan liefst met wat minder eenzijdig 
kneuterige methoden dan de 'cultureel con
servatisme schaal'. 

Wat in elk geval niet moet 
Men hoort binnen het CDA op gezette tijden 
de stelling: 'een groat deel van ons volk is 
formeel of praktisch buitenkerkelijk. Van hen 
stemt sinds jaar en dag slechts een luttel 
percentage CDA; wat een aantrekkelijke 
kiezersmarkt. Laten we ons politiek produkt 
aan die markt aanpassen'. 
De redenering is uit commercieel oogpunt 
komisch en verdient een marketing-tech
nische analyse. Men vergelijke dit zoge
naamd marktbewuste denken met de stra
tegie van een spijkerpakkenfabrikant die, 
ziende dat zijn broeken sinds jaar en dag niet 
of nauwelijks door oudere dames gedragen 
worden, besluit dat de markt voor spijker
pakken juist in de categorie oudere dames 
te vinden is en dat de snit met het oog op 
hen moet worden veranderd. 
Wil het harde, lage percentage buitenkerke
lijke kiezers stijgen dan zal er iets heel op
zienbarends moeten gebeuren, bijv. het ver
donkeremanen van de 'C' in de politiek. Aan 
het adres van hen die de 'C' als handelswaar 
beschouwen kan het volgende worden ge
zegd: het doen vervagen van de 'C' van het 
CDA vervaagt de band van de partij met z'n 
betrouwbaarste kiezers. Als die moeten 
constateren dat er een vreemd altaar (bij
voorbeeld van het opportunisme) in de tem
pe! gesmokkeld is, zullen zij hun weg wei 
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vinden. Naar andere partijen die in de dan 
gevallen leemte voorzien, of naar de grote 
massa van de floating votes. De sociaal
politieke opvattingen van de partij zijn op 
zichzelf niet genoeg om deze kfezers te bin
den. De aantrekkingskracht op andere 
kiezers zal niet worden vergroot door verva
ging van de ideologische inhoud van het 
CDA. Kiezers begrijpen maar al te snel dat 
het catch-all-parties (allemansvriend-partij
en) aan respect voor hen ontbreekt. Voor 
zulke partijen zijn zij immers · aileen maar 
stemvee dat beoordeeld wordt op z'n bruik
baarheid in een streven naar macht. 

Wat doen we eigenlijk als we de 'C' op zijn 
werfkracht gaan beoordelen? lmpliciet be
stempelen we de 'C' daarmee tot verpak
kingsmateriaal. Het fundamentele karakter, 
het integrerend vermogen van de gods
dienst wordt dan ontkend. Daarmee wordt 
actief meegewerkt aan de desintegratie van 
het levenspatroon van de eigen aanhang. 
Hoewel de voorgeschiedenis van het CDA 
en van de totstandkoming van het rapport 
'Grondslag en politiek handelen' waarin een 
consensus werd bereikt over het karakter 
van onze partij, uiterst pijnlijk is, zijn er nog 
steeds onder ons die van een herhaling van 
zetten en het scheppen van onzekerheid 
omtrent de basis van het CDA maar niet 
genoeg kunnen krijgen. In dit soort optreden 
ligt de oorzaak van het merkwaardige feit dat 
zelfs aan de meest vastberaden stellingna
men van het CDA door anderen getwijfeld 
wordt. 

Nervositeit over 'de werfkracht van de C' 
onthult ook een bepaald toekomstbeeld. De 
sterke afkalving in de jaren '60 en '70 en de 
nog doorgaande vermindering van het aan
tal kerkgangers, wordt als een onomkeer
baar natuurverschijnsel gezien. Hier duikt 
het minderwaardigheidsgevoel op van dege
nen die 'nog' naar de kerk gaan. Zij be
schouwen zichzelf als een uitstervend ras. Is 
het een wonder dat zulke mensen incapel 
zijn om de jeugd te inspireren? Zouden ze 
het met electorale kunstjes verder brengen? 
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Politiek staat niet op zichzelf 
Als we de samenhang in houdingen en op
vattingen van CDA-kiezers zien dan moet 
wei worden geconcludeerd dat partijkeuze 
en stemgedrag in de regel geen losstaande 
beslissingen zijn, maar een niet al te preg
nant onderdeel van de levensstijl van men
sen. Mensen hebben, terecht, behoefte aan 
harmonie tussen de diverse sectoren van 
hun bestaan. Wie die gewenste harmonie 
verstoort of onmogelijk dreigt te maken ont
moet irritatie. In het CDA bestaat een vrijwel 
bovenmatige afkeer van onderlinge strijd. 
Onze !eden en sympathisanten hebben het 
dan ook verre van gemakkelijk. Als kerklid 
ondergaan zij de miskenning van hun beste 
bedoelingen door kerkelijke hierarchieen, ra
den en. staven; in het sociaal-economisch 
Ieven worden zij verscheurd door tegenstrij
dige adviezen. Kortom: mensen voor wie 
kerkgang, christelijke organisatie, partijkeu
ze, sociale, politieke en morele opvattingen 
nauw verweven zijn, worden voortdurend 
geconfronteerd met ontmoedigende maat
regelen van en met de wederzijdse afbraak 
door kerkelijke, maatschappelijke en poli
tieke elites. Elites die menen een overle
vingsstrategie voor zich te moeten ontwer
pen die voorziet in deloyaliteit aan het ge
meenschappelijk uitgangspunt en destruc
tieve kritiek op verwante organisaties. Ieder 
van hen gaat ervan uit dat de levensstijl van 
hun in hoge mate overlappende ledenbe
standen gedesintegreerd is. Een onrealisti
sche visie, die echter na enig volhouden wei 
realiteit zou kunnen worden. 'Overgevoelig
heid voor authenticiteit' is een meetresultaat 
in het CDA. Geen wonder. De vereenzelvi
ging met een overeengekomen grondslag 
en program, het naleven van afspraken, de 
beleving van de levensbeschouwelijke ver
wantschap met organisaties in andere soar
ten van de samenleving, dat alles laat nog 
veel te wensen over. 

Het CDA is afhankelijk van de mate van 
religiositeit in de bevolking en wij moeten 
daar niet onafhankelijk van willen zijn. Als we 
op integere wijze sterker willen worden dan 
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kan dat aileen maar samen met andere 
christelijk ge'i'nspireerde organisaties en met 
de kerken. En dat geldt voor hen net zo. 
Volstrekt ge·l·soleerde actie voor een van die 
verbanden (eventueel zelfs ten koste van de 
ander!) kan op zijn best tot voorbijgaande, 
marginale resultaten voeren en op zijn 
slechtst tot een samen twistend en jankend 
ten onder gaan. 
Die samenhang met anderen op basis van 
levensbeschouwing moet in de onderlinge 
contacten en in de loon waarop wij over 
elkaar spreken, blijken. Daarnaast moet die 
samenhang door intern beleid worden be
vestigd. 
Voor het CDA vallen er lessen te trekken uit 
de ervaringen in het christelijk onderwijs. Een 
zeer onkritisch streven naar groei leidde tot 
vervaging van de identiteit. Concessies wer
den gedaan in het personele vlak. De toewij
ding aan christelijk onderwijs en de opbouw 
van een eigen visie op het schoolgebeuren 
werden verwaarloosd. De zin van de keuze 

' Liever wat minder 
christelijke 
onderwijsi nstell ingen 
dan devoze 
omvangrijkheid van 
'opgeklopte eitjes' .. · , 

voor christelijk onderwijs is op sornrnige ni
veaus moeilijk aantoonbaar geworden. Nu 
het christelijk karakter zo drastisch is uitge
hold neemt men in protestantse en katho
lieke kring eindelijk weer maatregelen orn dit 
proces te keren. Liever wat minder christelij
ke onderwijsinstellingen dan de voze om
vangrijkheid van 'opgeklopte eitjes'. 
Maatschappelijke invloed heeft een organi
satie of partij niet aileen door zijn omvang, 
maar vooral door zijn geprofileerdheid. Ons 
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interne beleid zou zich rnoeten spiegelen 
aan de zelfkritische actie die momenteel bin
nen het protestants en het katholiek onder
wijs langzamerhand van start komt. Die actie 
is bepaald niet zonder perspectief. Onder
zoek van Stokman wijst uit dat de jongere 
generaties weer sterker met de kerken mee
leven. Of zij tevens voor het CDA zullen gaan 
kiezen? Oat ligt aan het CDA zelf. Zorg blijft 
op zijn plaats als we het door Boeschoten 
elders in dit blad geschrevene op ons Iaten 
inwerken. Overigens willen we de pessimis
ten hun innerlijke zekerheid over 'de neer
gaande trend' gaarne ontnemen. 
Harvey Cox wijst in zijn recente boek 'Religie 
in de stad van de mens' op het merkwaardi
ge feit dat een opleving van de religie te 
verwachten is gezien de grote aantrekkings
kracht van klassiek en neo-funda mentalis
me welke zich in conservatieve en in revoluti
onaire vormen ontwikkelt. P.A. van Gennip 
(zie dit blad) behandelt relevante literatuur 
die in dezelfde richting wijst. Er is eerder een 
crisis in het secularisme dan in de religie, zo 
stellen sommige auteurs. Welke vert-aling zal 
dat in de politiek krijgen? Oat is een uitda
ging voor onze partij. 
Het CDA zal nadrukkelijk en consistent de 
eigen politieke concepten naar voren moe
ten gaan brengen. De christen-democrati
sche visie komt door eigen schuld vaak on
voldoende duidelijk over. Er is geen enkele 
reden om aan de kracht van het Evangelisch 
Appel te twijfelen. Onze kiezers snakken 
naar een integere verwoording daarvan wel
ke een eenheid vormt met het beleid op 
politieke en op andere niveaus. Laten we 
dus niet de belangrijkste les van de onder
zoekingen van Van der Eijk en Niembller en 
van Peters verwaarlozen; integratie van het 
christelijk Ieven is de beste dienst die aan 
onze !eden, aanhangers en potentiele 
kiezers kan worden geboden. 

A.M.O. 
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heren Jan Blum en Cees Bremmer. 
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