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De heren drs. W. G. Aldershoff en mr. J. W. M. van 
Gent, werkzaam bzj het Directoraat-Generaal voor 
Industrie van het ministerie van Economische Zaken, 
reageren op het artikel van mr. J. G. H. Krajenbrink 
'Het CDA: kwaliteit en/ of kwantiteit' in Christen 
Democratische V erkenningen nr. I/ 83. 

De toekomst van het CDA is 
afhankelijk van kwaliteit en 
kwantiteit 

Het laatste artikel in Christen Democratische Verkenningen over de toekomst van 
het CDA is van de hand van mr. Krajenbrink. Het is een helder geschreven, goed 
leesbaar verhaal met een duidelijke stellingname. Krajenbrink begint met twee denk
richtingen die hij onderscheidt binnen het CDA over de toekomst van de partij, 
sterk gechargeerd, tegenover elkaar te zetten. De ene groep. zo stelt hij, maakt zich 
primair bezorgd om de inhoudelijke koers van onze partij. De tweede hoofdstroom 
maakt zich vooral zorgen om de afnemende steun voor het CDA bij verkiezingen. 

Via het napluizen van historische bronnen 
die belangrijk zijn geweest in de relatief 
korte ontstaansgeschiedenis van het CDA, 
komt Krajenbrink dan tot de conclusie 
dat voor het CDA primair staat om 'chris
ten-democratisch beleid te formuleren en 
uit te dragen. Secundair is de vraag hoe 
voor dat beleid de kiezers gewonnen kun
nen worden'. Nadrukkelijk wordt hierbij 
verwezen naar de inmiddels tien jaar oude 
nota 'Op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij'. Vervolgens antwoordt 
Krajenbrink ontkennend op de door hem
zelf opgeworpen vraag of het CDA-pro
gramma op belangrijke punten moet wor
den bijgesteld. Het eigenlijke probleem 
schuilt zijns inziens daarin dat het CDA 
zijn identiteit onvoldoende herkenbaar 
maakt in het beleid. Daarom zou de partij 
zich duidelijker moeten profileren, ter on-
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derscheiding van VVD en PvdA Hoe? 
Door, zo suggereert Krajenbrink, duide
lijker keuzes te maken op de hoofdpunten 
van beleid, en duidelijker stellingen te be
trekken. Dat is, kort weergegeven, de kern 
van Krajenbrink's betoog. 

De eerste vraag die na lezing van zijn 
bijdrage opkomt is of de tweedeling die 
wordt gemaakt wel recht doet aan de feite
lijke situatie binnen het CDA op dit mo
ment. Want het zou ons weinig verbazen 
als de overheersende mening binnen onze 
partij zou zijn die van de groep mensen 
die willen dat, uitgaande van bestaande 
grondslag en doelstellingen van het CDA, 
een zo groot mogelijk aantal kiezers ge
wonnen zal moeten worden. Immers zon
der kiezers geen mogelijkheid tot uitvoe
ring van het door ons voorgestane beleid. 
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Wel zal er, ook hier, het nodige verschil 
van mening bestaan over de vraag op wel
ke wijze precies deze tweeledige doelstel
ling- inhoud van beleid en een zo groot 
mogelijk aantal kiezers- het beste bereikt 
zal kunnen worden. Ook Krajenbrink 
geeft eigenlijk ook toe dat dît nu juist de 
kern van het probleem is waar hij schrijft 
' ... ons zeteltal. .. (is) geen doel op zichzelf 
voor het CDA, het is wel ons belangrijk
ste instrument'. Het wordt dan ook tijd 
om binnen onze partij eens wat zakelijker 
en nuchterder dan tot nu toe wellicht is 
gebeurd te praten over het realiseren van 
deze tweeledige doelstelling. 

Een tweede zaak die opvalt in Krajen
brink's verhaal is wat wij wellicht wat 
scherp zouden willen noemen de 'voorin
genomenheid' met betrekking tot de eigen 
denkbeelden die bij een aantal mensen 
binnen de partij nog al eens naar voren 
komt, en dan vooral binnen het zgn. 
'kader'. Daarmee wordt dan bedoeld de 
houding die sommigen lijken aan te ne
men, of de indruk die zij wekken. dat zij 
zich niet al te veel gelegen willen laten 
liggen aan de mening of denkbeelden van 
het 'gemiddelde CDA-lid' of de 'gemiddel
de CDA-kiezer'. Dat is ons inziens geen 
verstandige houding voor een politieke 
partij, en zeker niet voor een volkspartij 
die een appèl wil doen op de samenleving 
als geheel. Want een partij, zoals trouwens 
iedere organisatie, kan niet in een vacuum 
voortbestaan. Zij is ingebed in een om
geving die haar voortdurend wisselende 
bedreigingen en kansen biedt, en die zij 
op haar beurt tracht te beïnvloeden. Om 
dat laatste zo effectief mogelijk te doen 
moet optimaal worden ingespeeld op be
dreigingen en kansen die van de omgeving 
uitgaan. Daarom is voortdurend informa
tie nodig uit en over die omgeving en moet 
daarmee zorgvuldig contact worden on
derhouden. Alleen zo kan gefundeerd 
worden beoordeeld onder welke voorwaar
den eventueel aanpassing aan de omgeving 
noodzakelijk/mogelijk is op zulk een wijze 
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dat de partij structureel op sterkte blijft 
of, wat nog beter is, op grotere sterkte 
komt, zonder dat fundamentele uitgangs
punten en doelstellingen behoeven te 
worden prijsgegeven. Alleen op deze wijze 
kan gelijk hebben ook worden: gelijk krij
gen; dit zijn immers twee verschillende 
zaken. 
Een derde punt is dat Krajenbrink niet 
ingaat op de vraag naar de beste presen
tatie naar buiten toe van de eenmaal aan
vaarde principes en uitgangspunten. Ook 
al is de inhoud van de boodschap nog zo 
goed, wanneer hij niet overkomt bij de 
relevante doelgroepen dan blijft het 
zaaien op rotsige bodem. 
Wij achten Krajenbrink's bijdrage op bo
vengenoemde onderdelen wat teleurstel
lend. Zoals overigens meer dat doen die 
zich over dit onderwerp uiten baseert ook 
hij zich veeleer op beweringen dan op 
feiten. Om een paar voorbeelden, letterlijk 
aan zijn eerdergenoemde artikel ontleend, 
te noemen: 
- 'Het eigenlijke probleem is m.i. dat wij 
onze identiteit onvoldoende herkenbaar 
maken in ons beleid.' 
- ' ... van die gekweekte sfeer van vriend
schap tussen CDA en VVD heeft het CDA 
niet geprofiteerd, de VVD daarentegen 
dubbel en dwars wel.' 
- 'Bij de kiezers is het beeld ontstaan dat 
voor de inkleuring van een coalitie niet 
zozeer de deelname van het CDA als wel 
de deelname van socialisten of liberalen 
van belang is.' 
- 'verontrustend in de eerste plaats om
dat onze christen-democratische politiek, 
onze christen-democratische identiteit, 
kennelijk in deze periode een afnemend 
appèl doet op de Nederlandse kiezer.' 
- 'Alleen met een aansprekend beleid en 
optreden zullen wij nieuwe kiezers kunnen 
winnen ... (het is) onze opdracht om die 
identiteit meer sprekend te maken, meer 
te profileren in ons beleid.' 
- 'Profilering van onze eigen identiteit 
zal ons kiezers kosten. Het zal naar mijn 
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overtuiging ook kiezers opleveren.' 

Dit zijn alle centrale elementen in het be
toog van Krajenbrink. Dat wil zeggen dat 
zijn verhaal staat of valt met de juistheid 
ervan. En het probleem is nu juist dat er 
wel vanuit wordt gegaan dat zij juist zijn, 
maar dat het nog maar de vraag is of dat 
ook inderdaad het geval is. Voor alle dui
delijkheid: wij zeggen niet dat genoemde 
beweringen onjuist zijn, wij stellen alleen 
dat niet is aangetoond dat zij juist zijn. En 
dat het gevaarlijk is om besluiten te ne
men over een zo belangrijk onderwerp als 
de toekomst van onze partij die berusten 
op beweringen en die niet door feiten wor
den gesteund. De vraag is dan natuurlijk 
hoe we er nu achter kunnen komen of ge
noemde beweringen juist zijn of niet. Ons 
inziens kan dat maar langs één weg, en 
dat is die van gedetailleerde verkiezings
onderzoeken, wellicht meer diepgravend 
en kwalitatief van aard dan de tot nog toe 
door het CDA uitgevoerde onderzoeken. 
Op grond van het bovenstaande komen 
wij dan ook tot de conclusie dat met be
trekking tot de toekomst van het CDA met 
name de volgende punten van wezenlijk 
belang zijn: 
- Een politieke partij wil op basis van 
uitgangspunten en doelstellingen de in
richting van de samenleving beïnvloeden. 
Hoe groter de aanhang onder de kiezers 
hoe gemakkelijker deze idealen te verwe
zenlijken zijn. 
- Het CDA heeft enige tijd geleden met 
veel pijn en moeite een grondslag en uit
gangspunten vastgesteld die de basis vor
men voor het politieke optreden van de 
partij. Daarin kunnen alle leden zich vin
den, aanpassing is dus niet nodig. 
- Het CDA lijkt, zoals de zaken er nu 
voorstaan, geconfronteerd met een naar 
verwachting ook in de toekomst afnemen
de kiezersaanhang. 
- Om nu als partij een toekomst-georiën
teerd beleid te ontwikkelen om zoveel mo
gelijk kiezers te hebben/behouden met be-
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houd van eigen uitgangspunten moet opti
maal worden ingespeeld op de kansen en 
bedreigingen die de omgeving biedt. Zoals 
hierboven al werd gezegd leidt dat tot de 
noodzaak voor goede informatie uit en 
over die omgeving, ook via verkiezings
ondcrzoeken: hoc komt de partij over bij 
de verschillende categorieën kiezers; waar
om bepaalde mensen wel, en anderen niet 
stemmen; waarom bijvoorbeeld wel op een 
andere partij en niet op het CDA, etc. Pas 
na bestudering van de antwoorden op 
dergelijke vragen kunnen gefundeerd be
slissingen worden genomen over de in de 
komende jaren te volgen lijnen door de 
partij. Dan pas immers zal duidelijk wor
den of het mogelijk is om bijvoorbeeld de 
presentatie naar buiten toe zo aan te pas
sen dat de boodschap van het CDA bij 
bepaalde groepen begrijpelijker overkomt, 
zonder dat doelstellingen en uitgangspun
ten worden prijs gegeven, of dat de inhoud 
van het beleid wellicht ook iets zal moeten 
worden bijgesteld zonder dat dat wezen
lijk pijn hoeft te doen. 

Een belangrijk punt bij dit alles zal zijn 
de wijze waarop de boodschap die wij 
vanuit het Evangelie pretenderen te heb
ben als inspiratiebron wordt uitgedragen 
in woord en in daad. Met name in een 
zich deconfcssionaliserende samenleving 
kan het zonder meer en onvertaald poli
tiek bedrijven vanuit het Evangelie leiden 
tot een irreëel en esoterisch gebeuren. Het 
hebben van genoemde pretentie verplicht 
immers tot bescheidenheid daarover. 
Laten wij, zeker als CDA'crs, niet in de
zelfde fout vcrvallen die sommigen van 
ons aan anderen hebben verweten of nog 
doen: het voortdurend en luid zich erop 
beroepen als enigen de waarheid in pacht 
te hebben. Zoiets kan leiden tot verzet 
tegen het aanvaarden van die waarheid. 
Het moge duidelijk zijn: wil je een bood
schap herkenbaar en aanvaardbaar ma
ken voor de buitenwacht, dan moet je ook 
iets doen aan de wijze waarop je hem 
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uitdraagt in woorden en daden. Het is 
niet aan het CDA als politieke partij om 
te excgeren hoe het Evangelie de samen
leving al dan niet de weg wijst - dat is de 
taak van de kerken en hun exegeten. De 
geschiedenis heeft bovendien getoond hoe
veel verschil in interpretatie in die kerken 
heeft geheerst en tot hoeveel vcrwarring 
en onbegrip dat weer kan leiden. Het is 
wèl aan het CDA om een zodanige poli
tiek te voeren dat het christelijke, zoals 
dat is neergelegd in onze politieke uit
gangspunten, steeds als zodanig herkend 
en begrepen wordt, ook buiten de partij. 
Dit betekent zowel een duidelijk en be
grijpelijk kiezen als een duidelijk verant
woorden van die keuze. In politieke daden 
en keuzen zullen de christelijke contouren 
grenzen stellen aan onze 'meegaandheid'. 
In woord en geschrift zal duidelijk ge
maakt moeten worden welke van onze uit
gangspunten daarbij leidraad zijn geweest. 
Bij dit laatste is de taal die men gebruikt 
en de manier van optreden van het groot
ste belang voor het begrijpelijk en aan
spreekbaar overkomen van de boodschap 
en voor het bereiken van die groepen die 
men wil bereiken. Behoort tot het laatste 
alleen de eigen groep van trouwe kiezers 
dan kan men wellicht volstaan met alleen 
'de eigen taal' en verwijzing zonder meer 
naar de eigen uitgangspunten. Wil men 
daarentegen ook andere groeperingen, 
bijvoorbeeld potentiële nieuwe kiezers of 
jongeren, uit kunnen leggen hoe men tot 
een bepaalde keuze of prioriteitenstelling 
is gekomen, dan zal men een ook voor die 
kiezers verstaanbare en duidelijke pre
sentatie moeten bezigen. Met een pure 
vcrwijzing naar Evangelische inspiratie 
komt men er in dat geval niet. Zonder die 
inspiratie en uitgangspunten geweld aan 
te doen zal men ze dienen te 'vertalen' 
zodat zij ook anderen gaan aanspreken en 
de boodschap die het CDA heeft die 
anderen ook raakt. 
Het voorgaande is een pleidooi voor een 
herkenbaar èn verstaanbaar CDA Wij 
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achten het van groot belang dat ook de 
Werkgroep Politiek Perspectief dit plei
dooi zal willen herkennen en verstaan; en 
dat de groep dit in zijn eindrapport ook 
zal laten blijken. 

Naschdft van de heer Krajenbrink 
Er worden in het artikel van de heren 
Aldershotf en Van Gent veel opmerkingen 
gemaakt waar ik het van harte mee eens 
ben. Met name hun pleidooi voor een 
goede presentatie van het beleid, zowel 
naar binnen als naar buiten, kan ik geheel 
onderschrijven. Toch heb ik moeite met 
diverse onderdelen van hun betoog. Ik wil 
dat beknopt toelichten. 

1. In de eerste plaats betreft dat de kritiek 
van de schrijvers op de door mij gesigna
leerde tegenstelling in het denken binnen 
het CDA over de toekomst van de partij. 
Zij vragen zich af of die wel recht doet 
aan de feitelijke situatie binnen het CDA 
op dit moment. Immers, zo wordt gesteld, 
de overheersende mening binnen onze 
partij zal toch zijn 'dat, uitgaande van be
staande grondslag en doelstellingen van 
het CDA, een zo groot mogelijk aantal 
kiezers gewonnen zal moeten worden'. 
Wellicht is die stelling juist, maar de 
vraag blijft hoe dit moet worden nage
streefd. Daarover wordt binnen onze partij 
verschillend gedacht. Ik heb daarbij een 
tweetal hoofdstromen onderscheiden, te 
weten degenen die zich primair zorgen 
maken om de inhoudelijke koers van de 
partij, die zich naar hun mening in ver
keerde richting ontwikkelt èn degenen die 
zich primair zorgen maken om het afne
mende zeteltal in de vertegenwoordigende 
lichamen. De in mijn artikel gegeven ken
schets van de hoofdstromen is terwille 
van de duidelijkheid nogal zwart-wit ge
tekend. Uiteraard zijn er tal van mengvor
men denkbaar. Het gaat mij erom dat de 
hoofdstromen in de discussie worden on
derkend. Het zijn als het ware twee polen 
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waar tussen de discussie zich afspeelt. In 
mijn artikel heb ik zowel van de ene als 
van de andere hoofdstroom afstand ge
nomen. Dominantie van een van beide 
denkrichtingen acht ik een reëel gevaar 
voor het CDA, wanneer men daar de con
sequenties aan verbindt zoals ik die in het 
artikel heb aangegeven. 

2. Dit neemt niet weg dat het CDA niet 
is opgericht om een zo groot mogelijke 
partij te zijn, maar om een bepaald type 
politiek te representeren en ingang te doen 
vinden. Dat was vroeger - ieder met eigen 
nuanceringen- de doelstelling van ARP, 
CHU en KVP; dat is nu nog - maar dan 
op eigentijdse leest geschoeid - de doel
stelling van het CDA. Dat type beleid 
wordt niet door de kiezers bepaald; dat 
beleid bepaalt de partij zelf. En vervolgens 
hoopt zij dit beleid zo goed en overtuigend 
mogelijk aan de man/vrouw te brengen. 
Met haar beleid hoopt de partij de kiezer 
en daarmee het zeteltal te winnen. Dat be
leid zal steeds weer, inspelend op de actue
le situatie, zo goed mogelijk moeten wor
den geformuleerd. Daarvoor dient de per
manente interne partijdiscussie. Dat beleid 
zal ook permanent zo goed mogelijk moe
ten worden gerepresenteerd. Met Alders
hoff en Van Gent ben ik van mening dat 
aan een en ander heel wat verbeterd kan 
worden. Ik verwijs hiervoor naar mijn 
artikel. 

3. Wanneer ik het artikel van Aldershoff 
en Van Gent Jees bekruipt mij het gevoel 
dat zij toch teveel de huik naar de wind 
willen hangen en aldus in de tweede door 
mij gesignaleerde hoofdstroom terechtko
men. Met name de grote rol die zij ver
kiezingsonderzoekers willen toekennen 
vervult mij het vrees. Zij willen weten hoe 
de partij overkomt bij de verschillende 
categorieën kiezers. Zij willen weten waar-
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om bepaalde mensen wel en anderen niet 
op het CDA stemmen en wel op een an
dere partij. Ik wil dat ook wel weten maar 
niet om, zoals de schrijvers zeggen, 'na be
studering van de antwoorden op dergelijke 
vragen gefundeerd beslissingen te kunnen 
nemen over de in de komende jaren te 
volgen lijnen door de partij'. Het gaat hun 
daarbij kennelijk niet alleen om de pre
sentatie van het beleid. Tevens zou nl. 
aan de hand van verkiezingsonderzoeken 
moeten worden geconcludeerd 'of de in
houd van het beleid wellicht ook iets zal 
moeten worden bijgesteld', waaraan dan 
ietwat anticiperend wordt toegevoegd: 
'zonder dat dat wezenlijk pijn hoeft te 
doen'. 
In dit soort benaderingen signaleer ik 
een hellend vlak. Niet omdat ik geen oog 
zou hebben voor het grote belang van het 
getal, van het CDA als machtsfactor. Ik 
doe daar zeker niet laatdunkend over. Het 
gaat er mij echter wel om op een zuivere 
en verantwoorde manier aan dat getal te 
komen. Niet de kiezer moet het beleid 
bepalen, maar het beleid de kiezer! 
En natuurlijk moet dat beleid dan krach
tig geprofileerd naar buiten worden ge
bracht, daarover verschillen wij niet van 
mening. 
Mijn benadering krijgt van de schrijvers 
het verwijt van 'vooringenomenheid' met 
betrekking tot de eigen denkbeelden. Ik 
denk dat deze kwalificatie juist is. Niet 
in die zin dat ik mij 'niet al te veel gelegen 
zou willen laten liggen aan de mening van 
het gemiddelde CDA-lid of CDA-kiezer'. 
Wel in die zin dat wij als CDA een bood
schap hebben voor de Nederlandse kiezer, 
een boodschap in de vorm van politiek 
beleid dat allerwege steun verdient. 


