man, Jaap
DOLENDE PELGRIMS IN HET
MIDDENVELD

Ben succesvolle oppositie is niet alleen afhankelijk van een goed
functionerende parlementaire afvaardiging, een strijdbare mentaliteit en een bruikbare politieke boodschap. Ze moet ook kunnen inspelen op maatschappelijke onvrede, en daarmee een aflossing van
de wacht voorbereiden.
In dat opzicht was de situatie van het CDA in 1994 een paradoxale. Juist de christen-democratie definieerde zichzelf immers als
partij van de samenleving, en liet zich voorstaan op haar banden
met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Als geen ander
zou ze dus in staat moeten zijn maatschappelijke onvrede te verwoorden en in stelling te brengen tegen het nieuwe paarse bewind.
\ nderzijds bracht de positie van het CDA als 'middenveidpartij'
specifieke problemen met zich mee. Want hoe zou dat zelfde middenveld sociale partners bijvoorbeeld op de komst van het
nieuwe bewind reageren? Zouden christelijke organisaties, voor
zover ze nog bestonden, trouw blijven aan de christelijke familie,
of toch eieren voor hun geld kiezen en investeren in de paarse coalitie? Wist het CDA te profiteren van bijvoorbeeld het opmerkelijk
kerkelijk activisme tussen 1994 en 1998, en van de dynamiek in het
zogeheten nieuwe middenveld van bijvoorbeeld de milieu-organisaties?
De oppositierol riep ook vragen op over de relatie van het CDA
met het openbaar bestuur. Coalitiewisselingen zijn immers ook
(bestuurlijke) elitewisselingen. Was er in dit opzicht alleen maar
sprake van een natuurlijke aanpassing in sectoren waarin het CDA
aiti cl was oververtegenwoordigd (zoals de burgemeesterssector?
Of zakte de partij, mede als gevolg van de oppositierol, weg in allerlei bestuurlijke netwerken? Het zijn deze vragen die in dit
hoofdstuk behandeld worden.
-

-
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In september 1995 werd Cees Bremmer, Tweede-Kamerlid voor
het CDA, zich pijnlijk bewust van de nieuwe situatie waarin aijn
partij verkeerde. Bremmer, bestuurslid van de NCRV, was op weg
naar een bestuursvergadering in het gebouw van de christelijke
omroep in Hilversum. In de hal staarde hem een levensgroot pottret aan van Rob Oudkerk: arts, Tweede-Kamerlid van de Pvd. 't
en presentator van een nieuw televisieprogramma bij de NCRV.
'Nou wordt ie wel heel gek,' mompelde de CDA-politicus bij
zichzelf 'Hier wordt geadverteerd met iemand van een partij die
bezig is de publieke omroep af te breken.'
Natuurlijk wist Bremmer ook wel dat de NCRV, net als andere
christelijke organisaties, in de loop der tijd geleerd had met andere politieke partijen dan het CDA zaken te doen. Als oud-partijsecretaris, dito campagneleider en ervaren netwerker had hij allang ontdekt dat de christelijke organisaties niet meer op één
paard in de regering wedden.
Dat gaf ook niet zolang het CDA mede de touwtjes in handen
had. Nu dat niet meer het geval was en de partij het moeilijk had,
raakte de poster van Oudkerk bij Bremmer een gevoelige zenuw.
Er waren meer christen-democraten die zulke schokkende ervaringen hadden. Frans Jozef van der Heijden, Tweede-Kamerlid, lobbyist voor het CDA bij burgemeestersbenoemingen, en specialist ouderenbeleid, herinnert zich een bijeenkomst van de
protestants christelijke ouderenbond pCon. 'Toen paars er een jaar
zat, ging het mis met de financiering van de verzorgingshuizen.
Juist in die tijd hield ik een spreekbeurt voor de PCOB. ik kwam
daar met een oppositioneel verhaal, en maakte Erica Terpstra, die
als staatssecretaris verantwoordelijk was voor de ouderenzorg,
een beetje belachelijk. Nadat ik mijn toespraak had gehouden,
stond er een meneer op, die hoofdbestuurslid van de PCOB bleek te
zijn. Hij zei: "Meneer Van der Heijden, dat zegt u nu allemaal wel,
maar we zijn vorige week als hoofdbestuur bij mevrouw Terpstra
geweest, en die heeft uitgelegd dat het allemaal wat anders zit dan
u nu schetst." ik schrok me dood, en dacht: dit zegt onze PCOB,
een lid van onze familie.'
De poster van Oudkerk, de reactie van de pCoB-bestuurder, ze
maakten duidelijk dat de christelijke familiebanden, voor zover ze
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nog bestonden, razendsnel verder verzwakten. 'Het binnenwerk
van de macht,' zoals Hans van Mierlo de aan het CDA geparenteerde organisaties altijd had getypeerd, keerde zich sneller dan verwacht van het CDA af.
De partij wilde zich daar niet bij neerleggen. Als pelgrims zullen we moeten investeren in de netwerken, inclusief de media,' zei
Enneüs Heerma op 24 augustus 1994 bij zijn aantreden als nieuwe fractievoorzitter tegen de verslagen fractietroepen. Zowel
Heerma als het partijbestuur achtten het van groot belang dat het
CDA de aansluiting met maatschappelijke organisaties zou hervinden.
Ook het rapport-Gardeniers waarin de oorzaken van de verkiezingsnederlaag in 1994 uit de doeken werden gedaan, had partijleden aangespoord het middenveld in te gaan. De commissie
schreef dat de banden met bevriende organisaties moesten worden aangehaald en contacten worden gelegd met 'nieuwe' organisaties zoals Amnesty International. In rapportenjargon stelde de
commissie onder aanbeveling BI: 'Om het volkspartijkarakter van
het CDA, een partij die staat in de samenleving, te versterken, dienen de verschillende doelgroepen zoals leden, kiezers, maatschappelijke organisaties zo goed en breed mogelijk betrokken te worden hij het bespreken van de bestaande maatschappelijke en
regionale problemen en voorts bij het voorbereiden, innemen en
uitvoeren van politieke standpunten.'1
Als 'pelgrims', zoals Heerma had gezegd, trokken de christen-democraten er dan ook op uit. Een zwaar opgetuigde commissie onder leiding van vice-voorzitter Tineke Lodders zocht contact met
de ouderenbonden en organiseerde een massa-manifestatie.
Jos van Gennip, directeur van het Wetenschappelijk Instituut
voor het cnt maar ook voormalig topambtenaar op het ministerie
van Ontwikkelingssamenwerking, nam onder meer de christelijke
zendings- en missie-organisaties voor zijn rekening.
Cees Brenimer richtte zich op Hilversum waar hij als omroepbestuurder al kind aan huis was. Anderen gingen naar het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) .
Afgesproken was dat er 'open gesprekken' zouden plaatsvin243

den, met een onbeperkte agenda, de benen op tafel en de armen
achter het hoofd desnoods. Frustraties mochten onbelemmerd
worden uitgesproken. De CDA'ers kwamen naar de kantoren van
de organisaties toe, in plaats van omgekeerd zoals daarvoor
meestal het geval was geweest.
Er was eindelijk tijd. Te laat komen zoals vóór 1994 regelmatig
was voorgevallen, zou niet meet voorkomen. Drie keer het gesprek verlaten voor telefonisch spoedoverleg met een politiek hevriende minister hoefde niet meer. Het zouden, kortom, normale
gesprekken worden tussen normale mensen.
De ontmoetingen vielen de christen-democraten niet mee. Alle
woede, boosheid en verdriet over de CDA-politiek die bestuurders
en activisten in het middenveld lange tijd hadden opgekropt, kwamen naar buiten. Lang waren die binnensmonds gebleven, omdat
het CDA had geregeerd. Zelfs in 1994 konden maar weinig koepelbestuurders geloven dat het gedaan was met de macht van het
CDA. 'Nu men weinig meer te verliezen had omdat het CDA toch in
de oppositie zat, konden de sluizen van de onvrede wijd open
worden gezet,' zo merkte Bremmer.
Bij de NCRV had altijd veel ergernis bestaan over het optreden
van Brinkman, tussen 1982 en 1989 als minister van WVC verantwoordelijk voor het mediabeleid. Diens bezuinigingen en schaalvergroting waar hij op had aangestuurd, hadden Hilversum niet
onberoerd gelaten.
Toch was er na 1994 ook zorg en zelfs verdriet bij de NCRV over
de nieuwe verhoudingen in Den Haag. Dat het CDA uit de regering
was verdwenen, was één ding. Bij regeringspartij PvdA was tot
overmaat van ramp ook nog eens het fractiespecialisme Omroeppolitiek overgegaan van Jeltj e van Nieuwenhoven op Marj et van
Zuijlen. Met Van Nieuwenhoven had de NCRV, en trouwens ook
de VARA, nog wel zaken kunnen doen. Maar Van Zuijlen, als rekruterings-manager afkomstig uit de moderne telecommunicatieindustrie van KPN, was lid van de nieuwe PvdA-lichting: jong, assertief, en relatief ongevoelig voor de belangen van de verzuilde
omroepwereld.
Zij aan zij trok het jonge Kamerlid op met de omroepspecialisten van de twee liberale partijen in het parlement waarvan de NCRV
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traditiegetrouw toch al niet zoveel te verwachten had: Sari van
Heemskerck van de VVD en Marijn de Koning van D66. 'De drie
paarse dames' werden ze in Hilversum al snel met een mengeling
van vrees en minachting genoemd.
Bij het christelijk vakverbond CNV in Utrecht troffen de CDApelgrims een heel andere sfeer aan. Behalve ergernis heerste er op
de vakbondsburelen vooral een houding van 'eigen schuld, dikke
hult'. cNv-bestuurders als Anton Westerlaken, Cees van der
Knaap en Hans Brüning herinnerden aan de vele waarschuwingen
die het CNV en andere christelijke organisaties al begin jaren
negentig hadden laten horen tegen de teloorgang van de sociale
politiek binnen het CDA. De partij had die waarschuwingen willens
en wetens in de wind geslagen, getuige het CDA-verkiezingsprogramma van 1994.
'i letwas zo hypocriet, clie plotselinge belangstelling van het CDA
voor ons,' zegt CNV-voorzitter Westerlaken. 'Ineens had het alle
tijd voor ons. Mocht je vroeger blij zijn als er drie mensen kwamen, nu kwamen ze met z'n vijftienen tegelijk. Terwijl ze vroeger
ons hadden uitgelegd hoe de wereld in elkaar zat, wilden ze dat nu
ineens van ons horen. Dat was op z'n zachtst gezegd erg ongebobs aardig.'
ON v 'ers als Westerlaken wezen met enige ironie op de gevolgen
van het tlmkheidsoffensief van de CDA-fractie uit de vorige kabinetsperiode voor haar functioneren als oppositiepartij. Het afschaffen bijvoorbeeld van de Haagse (advies-)radenrepubliek
waartegen het CNV al eerder te hoop was gelopen omdat dit minder vertegenwoordigers in Haagse netwerken betekende, pakte nu
ook heel nadelig voor het CDA uit, dat de hele operatie zelf mede
op touw had gezet. Bij de samenvoeging van allerlei raden raakten
de christen-democraten veel Haagse kijk- en luisterposten kwijt.
Het CNV stelde zich in de gesprekken met de CDA-delegatie zelfbewuster op dan de NCRv'ers. Dat kwam niet alleen door het ledenaantal dat zich beter ontwikkelde dan bij de NCRV. De nieuwe
minister van Sociale Zaken, Ad Melkert, nam hen in bepaalde opzichten s erieuzer dan zijn christen-democratische voorganger,
Bert dc Vries. Dat was een hele opluchting, vertelt Westerlaken.
'Je kunt rustig zeggen dat er aanvankelijk enige beduchtheid bij
245

ons bestond voor de komst van paars. Nog voor de komst van die
coalitie had Robin Linschoten de latere Staatssecretaris het
CDA eens vergeleken met een grote octopus, die je dood zou kunnen maken door zijn tentakels af te hakken. Dat klonk niet erg
vriendelijk. Bovendien waren er allerlei concrete plannen in de
maak om bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersorganisaties te
verplichten verkiezingen uit te schrijven voor hun vertegenwoordiging in de Kamers van Koophandel. Dat ging zeer ver. Dan kun
je het CNV ook wel voorschrijven hoe het zijn voorzitter moet kiezen. Het stond haaks op alle ideeën die bij ons leefden over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenleving.'
Maar de soep werd niet zo heet gegeten als hij werd opgediend.
Van het verkiezingsplan voor de Kamers van Koophandel werd a
snel niets meer vernomen. De in het regeerakkoord ingeboekte
bezuiniging van 1,4 miljard op de arbeidsvoorziening wisten dc
sociale partners na taaie onderhandelingen met minister Melkert
tot ongeveer de helft van het bedrag terug te brengen. En toen de
paarse meerderheid in de Tweede Kamer onverhoeds besloot de
verplichte adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad
een ander bastion van de sociale partners te schrappen, liet het
kabinet aan het CNV en de andere organisaties weten, dat het zich
daar weinig van zou aantrekken.
Dat de coalitie zo snel bijtrok en zich tot het overlegmodel bekeerde, had een aantal redenen. De economische ontwikkeling gaf
geen aanleiding voor een nieuwe oorlog van de politiek tegen de
sociale partners, zoals Lubbers die begin jaren tachtig had moeten
voeren. Bovendien bleken goede persoonlijke contacten vaak belangrijker dan politieke afspraken in regeerakkoorden.
'Persoonlijke contacten zijn enorm belangrijk voor de manier
waarop een regeerakkoord wordt uitgevoerd,' verklaart Westerlaken. 'Die waren tussen mij en Zalm bijvoorbeeld veel beter dan Inssen Aad Nuis [Staatssecretaris voor het omroepbeleid] en de bestuurders van de NCRV. ik kan me voorstellen dat ze daar in
Hilversum dan ook wat defensiever opereerden.'
Westerlaken kende minister Zalm van Financiën al uit de tijd dat
deze directeur was van het Centraal Plan Bureau. Ook Wim Kok
was als oud-voorzitter van de FNV geen onbekende voor de
-

-

-
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Ook de aard van regeerakkoorden speelt een rol: sommige afspraken zijn gemakkelijker opgeschreven dan uitgevoerd. Dat
bleek bij onderdeel 'Flexibiliteit en Zekerheid', het regelen van de
rechten van deeltijd- en uitzendwerkers. Het kabinet liep bij de
uitwerking hiervan vast in oude tegenstellingen tussen liberalen
en sociaal-democraten. De sociale partners kregen de gelegenheid
de patstelling te doorbreken, en via de Stichting van de Arbeid tegenvoorstellen te doen, die grotendeels werden overgenomen.
Waar stond intussen het CDA? Dat stond alleen, aan de zijlijn, af
te wachten en 'pruttelde wat na', zegt Westerlaken, nadat sociale
partners en kabinet hun akkoord over bijvoorbeeld de bezuinigingen op de arbeidsvoorziening bereikt hadden. Veel meer kon het
niet doen. Wij konden onze punten pakken bij de nieuwe, zittende macht, en we hadden daarom in die fase geen enkele behoefte
om olie te verversen bij het CDA.'
De werkgeversorganisatie VNO/NCW ging al even dicht in de
he art van 'paars' opereren. Voorzitter Hans Blankert mocht dan
lid van het CDA zijn, in de praktijk viel dat niet te merken. Op cruciale momenten, zoals bij de privatisering van de Ziektewet, en het
dooi-voeren van algemene lastenverlichting voor burgers en bedtifsIeven, zaten de werkgevers op de paarse lijn. Forum, het blad
van het vNo/NCw, stak regelmatig de loftrompet over het beleid
van bewindslieden als ministerWijers van Economische Zaken en
minister Zalm van Financiën.
Nadat het vNo/Ncw in de verkiezingsstrijd van 1998 nadrukkelijk de paarse wens van een nieuwe ronde van algemene lastenverlichting had gesteund, was voor sommige christen-democraten
dan ook dc maat vol. Dat kwam in hun ogen neer op een stemadvies aan dc leden. Het CDA had zich in zijn verkiezingsprogramma
juist tegen zo'n maatregel uitgesproken, en gepleit voor gerichte
steun aan met name gezinnen in de lagere inkomensgroepen.
ca-senator Luck van Leeuwen, oprichter van de verzekeraar
Stad Rotter-lam en namens de Bond van Verzekeraars lid van het
VNO/NCW-bestuur, stapte in het voorjaar dan ook op als bestuurslid. Het pleidooi voor de algemene lastenverlichting was
voor hem dc bekende druppel die de emmer deed overlopen.
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Het was niet alleen pijnlijk voor crtt'ers te merken dat organisati es
meteen C in hun naam, de politieke wensen van de oppositie niet
zo serieus namen als ze hadden gehoopt. Tot hun ontsteltenis ontdekten cDA-fractiespecialisten dat bijvoorbeeld de CNV'ers beter
op de hoogte waren wat er in het landsbestuur speelde daii zijzelf.
Of het nu ging om de uitbreiding en invulling van de Melbertbanen, of een nieuwe regeling voor het minimumloon, het cnv
vakbond kon het CDA daarover inlichten in plaats van omgekeerd.
Maar belangrijker nog: het CNV bepaalde zelf wat het daarozer
wilde vertellen en wat niet.
Kennis is macht, zo realiseerden Kamerleden als Frans Wolters
zich maar al te goed. Als een cv'er moest kiezen tussen her
openhouden van een lijn naar een belangrijke ambtenaar, of het
tijdig informeren van ons, was de keuze natuurlijk niet moeilijk,'
aldus Wolters, lange tijd sociaal-economisch specialist van de CDA Tweede-Kamerfractie.
Het CNV was niet de enige Organisatie in het traditionele middenveld die zich onafhankelijk opstelde. Christen-democratische partijbestuurders en fractieleden troffen diezelfde houding aan op
maatschappelijke terreinen waar oud-bewindslieden van het CDA
actief waren. De hernieuwde kennismaking verliep niet altijd tot
wederzijds genoegen. Een goed voorbeeld daarvan leverde de
Katholieke Radio Omroep (KRO).
Gerrit Braks had daar onderdak gevonden als voorzitter. Zijn
nieuwe positie stak wat schraal af tegen zijn ministerschap van
Landbouw en Visserij waarvan hij in 1990 gedwongen afscheid
had moeten nemen nadat de PvdA-fractie het vertrouwen in hem
had opgezegd. Daarna had Braks een mislukte gooi gedaan naar
het voorzitterschap van de Wereld Voedsel Organisatie van de
Verenigde Naties (FAo).
Van dat laatste gaf hij nog steeds Ruud Lubbers een beetje de
schuld. Die had, zo had Braks begrepen, de Duitsers tegen zich in
het harnas gejaagd door zich begin jaren negentig als Nederlands
premier te gaan bemoeien met de vestigingsplaats van de toekomstige Europese bank. De Duitse regering wilde Frankfurt; Lubbers wenste Bonn.
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Alsof de Nederlandse premier daarover ging!, gnuifden de
Duitsers. 'Het was de limit voor Kohl, die bank. Over en uit,' zei
Braks hierover later. 'Dat kostte mij die post bij de FAO.12 De Duitsers trokken zich in 1993 op het laatste moment terug uit de Europese consensus achter Braks als kandidaat van de Europese
Unie. Door de mislukte kandidatuur zag de oud-minister voor de
tweede keer in drie jaar zijn naam en faam beschadigd raken.
Echt lekker tussen Braks en de partij zat het daarna ook niet.
Braks was voorzitter geweest van de commissie die het verkiezingsprogramma van 1994 had geschreven, dat vermaledijde
programma met zijn Aow-bezuinigingen en minimumloonverlaging. Bovendien namen diverse CDA'ers hem de zogeheten
xicscor'-uitzendingin april 1994 zeer kwalijk.
Midden in de verkiezingscampagne had een aantal onderzoeksjournalisten van de KRO veel opschudding veroorzaakt met een
uitzending over een commissariaat van CDA-leider Brinkman bij
een textiel-firma (ARSCOP), die bezit was van een aangetrouwd farriiliebd en die verdacht werd van belastingontduiking. Veel partijgenoten hadden 'not amused op de KRO-uitzending gereageerd.
Deze gebeurtenissen maakten dat Braks na 1994 op z'n zachtst
gezegd ambivalent tegenover de partij stond. Maar echt kwaad
werd hij tijdens de politieke discussie over een herinrichting van
het publieke net, de zogeheten zenderkleuring. Daar kwam Braks
recht tegenover zijn eigen partij te staan.
In het kader van de zenderkleuring had CDA-mediaspecialist
Bcincma soorgesteld om de NCRV, KRO en EO bij elkaar te stoppen
op éen televisie-net. 'Is ie nou helemaal gek geworden?' had Braks
tegen zIjn mede-bestuurders van de KRO geroepen. 'Wij samen
met de no? Daar mogen katholieken geeneens in het bestuur zitten.' Homo's trouwens ook niet,' had een andere KRO-bestuurder
er olijk zan toegevoegd.
Braks vond de net-indeling van Beinema een bewijs dat zelfs eigen partijgenoten niet wisten hoe het ledenbestand van de KRO in
elkaar zat: vol katholieken, inderdaad, maar ook met heel veel kathoheke nnv'crn Die gingen misschien niet elke zaterdagavond
naar de pastoor, maar hadden wel het hart op de goede, sociaal
voelende plaats zitten.
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Dc KRO-voorzitter dreigde Beinema, een christen-democraat
van klassieke A1-snit, al zijn leden te adviseren de volgende keer
niet meer op het CDA te stemmen, als de fractie haar plan zou
doorzetten. 'Gelukkig is paars er ook nog,' zei Braks in zijn woede. Staatssecretaris Nuis had namelijk andere plannen. Uiteindelijk kwamen KRO en EO, katholieken en orthodoxe protestanten,
via twee verschillende netten de huiskamers binnen. Dat gebeurde ondanks, en niet dankzij het CDA.
Braks opereerde op sommige momenten als een politieke azrlord met een eigen achterban. Ondanks zijn gedwongen vertrek
had hij met name in Brabantse landbouwkringen nog gezag. Belangrijker nog was zijn rol als vice-voorzitter van een verbond van
dertien voornamelijk katholieke organisaties: het Verband van
Katholieke Maatschappelijke Organisaties (vKMo). Sinds 1988 deden die zaken met elkaar: wisselden ideeën uit en trachtten 'positieve publiciteit' te bevorderen, zoals het in een persbericht heette.
Behalve de KRO maakten er ook de katholieke Nederlandse boeren- en tuinbouwbond, de Katholieke Plattelandsvrouwen, de
Nederlandse katholieke sportfederatie, de Katholieke Bond van
Ouderen en katholieke medefinancieringsorganisatie Cebemo
deel van uit. Bij elkaar waren ze goed voor een paar miljoen leden.
Ook het CNv, dat ondanks zijn overwegend protestants karakter
nogal wat katholieken in zijn ledenbestand had, was bij het verband aangesloten, al hing het er een beetje bij.
De katholieke formatie confronteerde bestuurders uit het protestantse middenveld, maar ook het CDA zelf,met een dilemma.
Het VKMO deed sterk denken aan verzuilde tijden, waarvan de
politiek in het algemeen, maar ook het CDA, Juist afstand had genomen. Anderzijds bood het nieuwe katholieke familie-verband
precies die basis voor overleg en ideeën-uitwisseling waaraan
christen-democraten in hun nieuwe, wat eenzame rol juist zo'n
behoefte hadden.
Bestuurders van organisaties van protestantse origine, zoals de
NCRV en het CNV, keken enigszins verlekkerd naar het vKMo. 'Positieve publiciteit' die het VKMO nastreefde? Dat wilden die organisaties ook wel. 'Het gezamenlijk behartigen van gemeenschap250
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peijke belangen ten aanzien van kerkelijke en politieke overheid?'
Idem dito.
Ook bestond erbij sommige 'C-organisaties' duidelijke behoefte via een eigen platform tegengas te geven tegen de commerciaijs ering van de cultuur. Met name instellingen als de NCRV voelden
deze gure wind steeds harder waaien. De 'drie paarse dames' Van
Zuijlen, De Koning en Van Heemskerck, dwongen bijvoorbeeld
de publieke omroepen een groot aandeel, groter nog dan staatssecretaris Nuis had gewild, aan te besteden bij commerciële producenten als Joop van den Ende. De instelling van een nieuw,
neutraal, omroepbestuur in Hilversum onder leiding van oud0 66-fractieleider Gerrit-Jan Wolifensperger werd ook gezien als
een aanval op de eigen identiteit.
Al een paar maanden na de verkiezingen van 1994 had de secretans van het CNV, Hans Brüning, over de kwestie van het VKMO en
een eventueel protestants antwoord daarop, een artikel geschres-en in het wetenschappelijk tijdschrift van het CDA. Het ging vergezeid van de alarmerende kop: 'Christelijk-maatschappelijke organisaties lopen op hun laatste benen'3.
In het stuk constateerde Brüning met enige afgunst dat vele organisaties uit de evangelische sfeer succesvoller opereerden dan
dc klassieke protestantse organisaties. Bekendste voorbeeld daarvan was de EO, de evangelische omroeporganisatie die groter was
dan de NCRV. Maar er waren ook talloze patiëntenverenigingen en
g ezondheidsorganisaties uit de evangelische en reformatorische
wereld die als paddestoelen uit de grond schoten.
De klassieke christelijk-maatschappelijke groeperingen waren
daarentegen verdwenen, verzwakt of in het defensief gedrukt.
Dat terwijl een nieuwe bundeling van krachten voor rekrutering,
scholing en bezinning noodzakelijk was, aldus Brüning.
Vervolgens wees hij op het bestaan van het VKMO. 'Een vergelijkhare organisatie van protestants-christelijke organisaties ontbreekt; schreef hij. Daar bleef het bij. Brüning deed zijn constatering zonder er een pleidooi voor een protestants antwoord op te
laten volgen. Daarvoor waren vele redenen.
Bestuurders als hij waren weliswaar jaloers op het VKMO, maar
moest dat betekenen dat de protestanten daar een eigen zuiltje
-
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want dat zou het dan worden tegenover moesten zetten? Dat
was anno 1994 wel heel ouderwets geredeneerd, vond hij. Er waren steeds meer protestants-christelijke en katholieke organisaties
in elkaar opgegaan, zoals bijvoorbeeld de onderwijsbonden mo
en KOV. Was dat geen betere weg?
Bovendien waren er diverse CNv-bestuurders, zoals het latere
CDA-Kamerlid Gerda Verburg, die liever niet met andere christelijke, maar juist met neutrale organisaties samenwerkten. Bij haar
vertrek uit het CNV brak Verburg juist een lans voor samenwerking
met organisaties zoals de milieu-beweging. In een interview in liet
bondsblad zei ze dat haar vakcentrale zou moeten evolueren naar
een 'platform-organisatie voor one-issue-organisaties. Het CN\ is
een brede maatschappelijke beweging, maar dat moet ons er niet
van weerhouden ook eens met specifieke organisaties samen te
werken. Als het gaat om duurzaamheid denk ik aan een actie met
bijvoorbeeld de stichting Natuur en Milieu. Als het gaat om internationale zaken denk ik aan de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking. 14
In de praktijk gebeurden beide. CNV, milieu-organisaties en groeperingen zoals Amnesty International trokken bijvoorbeeld samen
op richting Shell bij het vaststellen van gedragscodes voor de multinational. Maar ook in de christelijke familie werd er op allerlei
manieren samengewerkt. Protestantse organisaties uit het onderwijs, de omroepen en uit de sociaal-economische sector spraken
af op ad-hoc-basis samen projecten op te zetten in bijvoorbeeld
het onderwijs. Ook christen-democraten zoals Jan Pter Balkenende, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut en de latere
vice-voorzitter van de NCRV, waren hierbij betrokken.
-

Het CDA profiteerde soms van die contacten. Zo speelde een
cNv'er een belangrijke rol bij de concretisering van het gezinsthema dat CDA-leider Heerma in de zomer van 1 99 5 op de politieke
agenda had geplaatst. Het onderwerp kreeg handen en voeten nadat een werkgroep onder leiding van de CNv'er Kastelein er een
rapport ('De verzwegen keuze van Nederland') over had geschreven.
Kastelein was medewerker van het CNV maar voor enige tijd ge252
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detacheerd bij het CDA-partijkantoor. Enkele jaren eerder had hij
al meegewerkt aan een CNV-rapport over de kinderbijslag. Zijn bijdrage aan de gezinsdiscussie was een kenmerkend voorbeeld van
hoe het CDA gevoed kon worden met voorstellen vanuit het middenveld.
Het probleem was echter dat het slechts bij enkele van dit soort
voorbeelden zou blijven. De contacten gingen niet of nauwelijks
gepaard met maatschappelijke actie, die het politieke initiatief van
her CDA in de Kamer konden steunen. De CNv'ers gingen niet
voor het gezin de straat op. Zelfs voor een thema als de liberalisering van de winkeltijdenwet, waartegen de Tweede-Kamerfractie
s -an het CDA in 1995 had gefulmineerd en geopponeerd, en dat la~
ter aanleiding zou vormen voor een massale handtekeningenactie
van de kerken, liep men aanvankelijk niet warm.
Dat merkte Ries Smits, Kamerlid voor het CDA van 1 986 tot
1998, bij de voorbereiding van zijn confrontatie met minister Wijets or er de winkeltijdenwet. 'Voorafgaand aan mijn voorbereiding
(Ie behandeling van de wet ben ik een aantal organisaties
langsgegaan,' vertelt Smits. 'De interesse bij de FNV en het CNV
svas flinttflaal. Hetzelfde gold voor MKB Nederland, waar nota
bene veel mensen met een eigen bedrijf zitten die de gevolgen van
de verruiming van de winkeltijden aan den lijve zouden ervaren.
Toen het NCOV [de christelijke ondernemersvereniging die met het
neLl tral e KNOv tot het MKB was gefuseerd] nog zelfstandig was, liep
dat hee] anders. Het Circustheater in Scheveningen stroomde vol
toen staatssecretaris Evenhuis in 1987 nog een veel minder verregaande variant had uitgewerkt met avondwinkels. In 1995 was de
respons echter uitermate lauw.'
Pas later kwam er uit de vakbonden, maar ook uit de kerken, wel
beweging op gang. Katalysator was een gebeurtenis in Nijverdal.
Daar werd een winkelmedewerker verboden om in het weekend
vrij te nemen om een voetbalfinale voor zijn amateurclub te spelen.
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verse belangen en sentimenten vakbonden met hun w-erknemersbelangen, kerken als zondagsheiligers en strijders tegen consumentisme vormden een vruchtbare bodem voor een handie
keningenactie tegen de '24-uurs-economie'.
De actie oogstte in het voorjaar van 1998 niet alleen veel publiciteit, ze kreeg met 82o.000 handtekeningen ook veel steun, al
haalde een maand eerder ex-Dolly Dot zangeres Angela Groothuizen voor Amnesty International bijna 2,5 miljoen handrekeningen op. De werknemer in Nijverdal had overigens intussen
toch vrij mogen nemen, en met zijn team de voetbalfinale gewonnen.
-

-

Men zou denken dat het CDA de actie van de kerken verwelkomde
en openlijk zou omarmen. Dat was echter maar zeer ten dele het
geval. Het thema speelde nauwelijks een rol in de verkiezingscarnpagne van de partij in 1998. Kardinaal Simonis, die een hoofdrol
speelde in de handtekeningenactie, was dat ook al opgevallen. 'ik
was daar teleurgesteld over, en had er eigenlijk geen verklaring
voor,' zegt hij. 'Het enige dat ik kon bedenken was dat het CDA
kennelijk bang was de indruk te wekken aan de leiband van de ken
ken te lopen.'
Bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, enkele
maanden na de handtekeningenactie, repte politiek leider De
Hoop Scheffer met geen woord van de kerkelijke actie. Dat viel
des te meer op omdat tijdens diezelfde Algemene Beschouwingen
GroenLinks-leider Rosenmoller wel de kerken met name noemde, dat in verband met de pleidooien in kerkelijke kring voor een
verhoging van het sociaal minimum.
Hoewel Bles Sniits nog fel had geopponeerd tegen de winkelopeningen op zondag, bevatte het CDA-verkiezingsprogramma
een heel gematigde tekst op dit punt. De partij wilde beslissingen
over de zondagsrust meer aan de gemeenten overlaten, en aan het
oordeel van de ondernemers zelf.
We wilden in ons programma niet de indruk wekken dat we als
CDA tegen elke vernieuwing van leefpatronen waren,' verklaart de
Brabantse gedeputeerde Pieter van Geel, vice-voorzitter van de
programcommissie. 'De concept-tekst voor het programma bleef
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ongewijzigd omdat er tijdens het partijcongres tien amendementen waren die de tekst wilden verruimen, en tien die haar juist wilden aanscherpen. We bleken precies het midden te hebben gevonden.'
Hoewel de oorsprong van de actie tegen de 24-uurseconomie
heel dicht lag bij de kritiek die Smits in de Tweede Kamer had gespuid, nam het CDA er later dus weer enige afstand van, en verwaterde zijn standpunt. De partij vreesde te belerend, te christelijk
over te komen.
De hervormde ethicus De Kruijf , hoogleraar in de theologie
aan de Rijksuniversiteit van Leiden, had deze ambivalentie ook al
opgemerkt in een commentaar op het rapport van het Strategisch
Beraad, het partijdocument uit 1995. Kennelijk kon het CDA nog
steeds niet kiezen tussen een profiel als christelijke of als algemenc volkspartij, constateerde hij.
'den wil in de politiek, hoe moeizaam dat ook gaat, zo graag iets
chrisreijks realiseren, en dat tegelijkertijd zo algemeen mogelijk
benoemen,' schreef De Kruijf over het CDA. Hij wees op een passage waarin het beraad enerzijds pleitte voor 'een voortbouwen
op de waarden die besloten liggen in het optreden van Jezus
Christus'. Anderzijds stelde hetzelfde rapport dat 'waarden en
saamhorigheid uit de samenleving zelf' voortkomen. Dat klonk
weer behoorlijk algemeen, want dat hoefden niet per se christelijke waarden te zijn, aldus De Kruijf.'
Deze ambivalentie vormt mede de verklaring voor de moeizame verhouding tussen het CDA en de kerken na i
Theoretisch
gesproken zou dit contact tijdens de oppositie moeten floreren.
De christen-democraten hoefden geen vuile handen meer te maken met euthanasie- of abortus-wetgeving.
Omgekeerd waren de kerken uit hun schulp gekropen en ontwikkelden zich mi 1994 tot maatschappij-criticasters met een goed
mediagevoel. Geholpen door een uiterst professioneel georganiseerd voorlichtingsapparaat, wisten ze de krantenkolommen beter te vullen elan de kerkbanken. Bisschop Muskens van Breda
vroeg met prikkelende uitspraken aandacht voor de stille armoede. Dc Raad van Kerken haalde het nieuws met tentenacties tegen
het, in de ogen van cle raad, inhumane asielbeleid. Kardinaal Si255
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onbedoeld -kwaad door een verband te suggereren tussen dc toename van het zogeheten zinloze geweld op straat met dodelijke
afloop, en het doodmaken van foetussen, beter bekend als abortus.
De kerkelijke acties waren, alweer theoretisch gesproken, extra
aantrekkelijk voor het CDA, omdat de paarse partijen weinig aanstalten maakten toenadering te zoeken tot de kerken, zoals dat
met het CNV wel was gebeurd.
VVD en D66 moesten er weinig van hebben, en dat bleef na 99
ook zo. Premier Kok ontving weliswaar een keer bisschop Muskens op zijn Torentje, maar dat was pas nadat Muskens veel bijval
had gekregen voor zijn actie. Voor het overige bleef het ook an
die kant stil.
'Mij viel zelfs op dat premier Kok zijn aankondiging uit 1994
premier van alle Nederlanders te willen zijn, absoluut niet waarmaakte,' zegt kardinaal Simonis. 'ik heb eens naar een lang inter
view met hem zitten luisteren dat ging over waarden en normen.
Telkens zat ik te wachten op het moment dat hij in dat verband de
bijdrage van de kerken zou noemen, al was het maar heel even.
Wim, wanneer noem je ons nou? dacht ik steeds. Maar het kwam
er niet van. Het was symbolisch voor de houding die het kabinet
tegenover ons innam.'
Opmerkelijker was dat niet alleen paars, maar ook oppositiepartij CDA afstand hield van de kerken. Weliswaar liet fractieleider
Heerma zich in 1 99 5 enkele keren samen met Muskens fotograferen en zei hij diens zorg over de groeiende stille armoede te delen.
Maar al snel daarna verflauwde dit contact weer.
De periodieke gesprekken die de kerken met alle grote politieke
partijen, en dus ook het CDA, voerden, namen enigszins in aantal,
en volgens beide betrokken partijen, ook in kwaliteit, toe. Maar
van echte toenadering was geen sprake. Daarentegen ging de
rooms-katholieke bisschoppenconferentie in de zomer van 1998
wel de mogelijkheden onderzoeken om gesprekken aan te knopen
met de andere leden van de oppositie: GroenLinks en de kleine
christelijke partijen.
Hans Helgers, partijvoorzitter van het CDA van 1995 tot 5999,
-
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bevestigt de 'ambivalente' relatie tussen zijn partij en de kerken.
Hij noemt daarvoor een drietal redenen.
In de eerste plaats kwam het pleidooi van de kerken om het sociaal minimum te verhogen volgens hem dichter in de buurt van
het GroenLinks-program dan dat van het CDA. Ook wat betreft
het asielbeleid stonden GroenLinks en de kerken dichter bij elkaar
dan het CDA en de kerken. Zo bekritiseerde CDA-leider De Hoop
Scheffer bijvoorbeeld het kerkasiel dat de Raad van Kerken aan
uitgeprocedeerde asielzoekers wilde bieden.
Fundamenteler zijn de twee andere redenen die Helgers noemt.
In zekere zin hebben niet-christelijke partijen zoals de PvdA en
GroenLinks het gemakkelijker de banden met de kerk aan te halen, dan wij. Als het CDA dat doet, wordt het al snel verdacht te 'willen morrelen aan de scheiding tussen kerk en staat. De associatie
door de kiezer van het CDA met het instituut kerk is nog steeds
heel sterk.
Dat merkten we bijvoorbeeld toen we het thema normen en
waarden op de politieke agenda wilden zetten. Dat thema is eeuweniang door de kerken gedomineerd. Wij moesten ons steeds
blijven verontschuldigen en verklaren dat christenen het onderwerp echt niet willen monopoliseren. Andere partijen hoeven dat,
hij welk onderwerp dan ook, niet te doen. Gelukkig is mijn partij
nog groot en bedreigend genoeg dat mensen bang zijn voor het te
dicht bij elkaar komen van Kerk en staat. De andere christelijke
partijen zoals SGP, GPV en RPF zijn daarvoor te klein. Kiezers zien
hen toch meer als folklore.'
Daarnaast blijft een reden die in de regeringsperiode al aanleiding tot ambivalentie gaf,in de oppositie gewoon voortbestaan.
Helgers: 'Wij moeten vuile handen maken als politieke partij.
Zelfs in dc oppositie moet je soms meewerken aan compromissen. Maar dc kerkelijke dogmatiek is wars van compromissen.
Die heeft de charme van de helderheid, waar een politieke partij
Verre van moer blijven. Piet Hein Donner [oud-voorzitter van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en prominent
CDA-lid] heeft dat onderscheid eens mooi aangeduid tijdens een
symposium van onze partij in mei 1995. Hij haalde een bijbelcitaat uit Lucas aan over de 99 geredde schapen en dat ene verb 257

ren schaap. De Kerk gaat achter dat ene schaap aan en laat de andere achter. Als ze dat ene verloren schaap gevonden heeft,
komt er een groot feest. De overheid kan dat niet. Die moet op
die negenennegentig schapen letten. Dat geldt ook voor het
CDA.'

Nee, wilde het CDA zich tot moderne politieke partij ontwikkelen,
dan moesten de christen-democraten een beetje uit de buurt blijven van de kerken. Bovendien wilden ze hun pelgrimstocht niet
alleen tot het traditionele middenveld van christelijke organisaties
beperken.
Een tweede terrein dat na 1994 werd verkend, was het zogeheten nieuwe middenveld: one-issue-bewegingen, milieugroepen,
consumentenorganisaties, mensenrechten- en hulpbewegingen
zoals Artsen zonder Grenzen, en het eerder genoemde Amnesty
International.
Naar het idee van het CDA boden die weerstand tegen de individualisering en verbrokkeling van de samenleving. Met hun ideële
inslag en actieve inzet van vrijwilligers vormden ze volgens veel
christen-democraten een tegenwicht tegen de vercommercialisering en professionalisering van de cultuur. Hun aantal was de laatste decennia stormachtig gegroeid ten opzichte van de traditionele verzuilde organisaties. Als typische middenveldpartij kon het
CDA daar niet omheen.
Eerder genoemde 'netwerkers' als Bremmer voelden echter terzelfder tijd reserves bij het benaderen van dit soort organisaties.
Hoewel bijvoorbeeld de milieu-groepen claimden voor een breder belang op te komen dan louter de natuurlijke leefomgeving,
beschouwden CDA'ers ze toch als pressiegroepen, die vooral vergroting van eigen invloed en ledenaantallen nastreefden. Ook het
heilige gelijk dat met name de wat militante organisaties uitstraalden zoals Milieudefensie maar ook Artsen Zonder Grenzen,
stond CDA'ers tegen. In de jaren tachtig had de christen-democratie wat dat aangaat slechte ervaringen opgedaan met het IKV. De
religieus bevlogen strijd van het kerkelijk vredesberaad tegen de
kruisvluchtwapens had Bremmer zelfs betiteld als 'ethische terreur'.6
258

Bovendien pasten de nieuwe middenveldorganisaties moeilijk
in de klassieke ideologie en maatschappijopvattingen van het CDA.
Hoe kon een pressiegroep als Milieudefensie ooit de publieke verantwoordelijkheid nemen zoals christen-democraten die in het
verleden hadden bepleit voor onderwijskoepels, omroep- en mediaorganisaties? Ze werden bevolkt door technocraten en professionals, die vooral uit waren op een goede dienstverlening. Het
CDA-Kamerlid Hans Huilen zei in februari 1993: 'Veel van die nieuwe organisaties zoals reizigersorganisaties hebben een consumentenachtig karakter. Je betaalt er iets voor en je krijgt er een dienst
voor terug.`
Afgezien van dit ideële probleem speelde er nog iets heel anders: waar moesten de CDA-pelgrims in het nieuwe middenveld
beginnen? Het was een uitgestrekt, voor christen-democraten
veelal onbekend gebied. De milieu-beweging bijvoorbeeld, misschien nog wel het meest gelieerd aan de politiek, was meer iets
van de PvdA, GroenLinks en de vvD, als ze al van een partij was.
Voorzitter van Natuur en Milieu was oud-GroenLinks fractieleider Ria Beckers; algemeen directeur was PvdA-lid (althans tot
eind 1996) Ad van den Biggelaar. Milieudefensie werd enige tijd
bestuurd door oud-GroenLinks Kamerlid Bram van Ojik, en
daarna door de sociaal-democraat Chris Zijderveld. De liberale
oudminister Pieter Winsemius was tot eind 1 998 voorzitter van
de vereniging Natuurmonumenten, terwijl een andere voormalige
bewindsman uit liberale kring, Ed Nijpels, bestuursvoorzitter was
van het Wereld Natuur Fonds.
Het CDA kon daar lange tijd niet veel tegenover stellen. Willemien van Mondfrans, oud-burgemeester van Katwijk en organisatie-advseur, was actief in de wereld van de natuur-educatie.
OudCDA-fractiewoordvoerdster Marie-Christine Reusken opereerde als voorlichtster bij het Wereld Natuur Fonds. Maar daarmee waren de belangrijkste CDA-namen wel genoemd.
Pas later zouden zich binnen korte tijd enkele interessante verschuivingen aftekenen. Rao-topman Wijifels, najaar 1998 benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, zou
Winsemius opvolgen als voorzitter bij Natuurmonumenten. Het
na 1998 nieuw aangetreden CDA-Kamerlid Van Wijmen was af259

komstig van een Brabantse natuur-organisatie. En oud-CDA-Minister Hanja Maij-Weggen werd eind 1998 voorzitter van dc Dierenbescherming.
Tussen 1994 en 1998 lukte het de christen-democratie echter
niet duurzame contacten op te bouwen met het nieuwe middenveld. Gesprekken waren er genoeg, zowel in het kader van de opstelling van het partij document Nieuwe Wegen, Vaste Waarden, als hij
de voorbereiding van het nieuwe verkiezingsprogramma in 1998.
Soms trokken CDA-fractieleden en natuurbeweging samen op, zoals tegen de paarse plannen om de hogesnelheidslijn door het zogeheten Groene Hart aan te leggen.
Maar tot een structureel platform kwam het niet. Daarvoor lagen de standpunten van de milieubeweging en de CDA-fractie in de
Tweede Kamer te ver uiteen. Over de uitbreiding van Schiphol
bijvoorbeeld, hét milieu-issue van de tweede helft van de jaren negentig, dachten de twee partijen totaal verschillend. Het CDAstandpunt lag dicht bij dat van de regering: groei binnen verantwoorde milieugrenzen. De milieubeweging was juist zeer actief
om de groei van het luchtvaartverkeer zoveel mogelijk tegen te
gaan.
Al met al had de pelgrimage van het CDA naar het middenveld een
teleurstellende afloop. De heilige graal van een hernieuwd veelzijdig en vitaal contact tussen het CDA enerzijds en maatschappelijke
organisaties anderzijds, was niet gevonden. Weliswaar waren de
ergste wonden uit de periode van het derde kabinet-Lubbers
geheeld, en was het contact met organisaties als het CNV weer opgebloeid. Maar dat was toch lapwerk vergeleken met de ambities
zoals die in 1994 nog door Heerma en de commissie-Gardeniers
waren geformuleerd.
De pelgrims waren stukgelopen op oude frustraties van verwante middenveldorganisaties, het enigszins herwonnen zelfvertrouwen van organisaties als het CNV, en onenigheid over de inrichting van een nieuw, al dan niet verzuild middenveld. Ook de
houding van de paarse coalitie die de sociale partners eerder paaide dan afstootte, hielp de CDA-oppositie niet.
De twijfelachtige afloop van de pelgrimage leidde tot een be26o

langrijke wending inde discussie binnen de partij hoe ze zich inde
politiek zou moeten manifesteren. Kort samengevat kwam die
neer op één keuze tussen een zogeheten 'thema- versus doeigroepenbenadering'. Ze droeg bij aan een wijziging van de koers van
het CDA: die van bestuurlijk en op het middenveld gerichte partij,
naar één die meer gericht was op het publieke debat in de media
en op de zwevende kiezer. In 1998, aan het einde van de eerste oppositieperiode, verkeerde de partij nog midden in deze omme/waai.

Twee jaar eerder, februari 1 996,
besprak het partijbestuur van
het CDA een stuk van partijvoorzitter Hans Helgers. Daarin stelde
hij dat het middenveld, ('zelforganisaties', noemde Helgers ze),
weliswaar 'onmisbaar' bleef voor een gezonde samenleving. Maar
deze moesten niet meer benaderd worden zoals vroeger: als een
groep met homogene belangen. 'De boeren, de ouderen en de
ongeren worden aangeduid alsof ze per groep te benaderen zijn,'
schreef Helgers in een bewerking van het stuk dat later in het CDA/uiîrboe/e '96-'97 verscheen. 'De electorale doeigroepenbenadering
lijkt een doodlopende weg. Dc individuele en mondige burger laat
zich niet langer persen in het keurslijf van een enkele doelgroep.'
Het suck liet zich lezen als het definitieve afscheid van het CDA
van het verzuilde tijdperk. Helgers stelde daar nu tegenover dat
het CDA niet in groepen, maar in thema's moest denken. Niet langer dc ouderen', maar 'gezin en familie', 'waarden en normen', en
'de menselijke maat'.
'sX at mij verbaasde,' zegt Helgers ter toelichting, 'was dat partijgenoten na mijn aantreden begin 1995 tegen mij zeiden: "Je moet
dé ouderen terugwinnen, dé jongeren terugwinnen, dé boeren terugwinnen." \ laar als ik dan terugzei: "Hoe doe je dat? welke boeren bedoelen jullie precies, de varkensboer in Oost-Brabant, de
tornatenkwcker in het Westiand of de graanboer in Drenthe," dan
bleef het stil. \\ cl kreeg ik het adres van LTO Nederland Ede grootste belangenheharrgingsorganisatie in de landbouwJ in de handen
gedrukt, of dat van de ouderenbonden.'
Helgers had daar twee problemen mee. 'Bij het CDA hebben we
veel van zulke instellingen als met ons verwante organisaties gezien. Dat waren ze niet. Het waren gewoon gebruikers-relaties,
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waarbij over en weer profijt werd getrokken. Dat verklaart waarom veel van die organisaties, tot onze eigen verrassing, zich na
1994 zo snel op de nieuwe coalitie richtten. Bovendien werden ze
in het land steeds meer beschouwd als verlengstukken van de
Haagse bureaucratie, niet als echte onafhankelijke middenveldorganisaties.'
Een tweede probleem was dat achter deze organisaties zeer gevarieerde achterbannen schuilgingen, met vaak tegengestelde belangen. Zo bestond bijvoorbeeld de groep ouderen uit heel verschillende categorieën. Helgers: 'Lang hebben we gedacht dat de
aangekondigde bevriezing van de AOW 0fl5 bij de verkiezingen van
1994 veel stemmen had gekost van ouderen met alleen zo'n AOW.
Uit kiezersonderzoek bleek dat dit reuze meeviel. Die ouderen
waren ons juist massaal trouw gebleven. Het waren eerder de zelfbewuste, hoger-opgeleide ouderen met een aanvullend pensioen
die waren weggelopen. Die voelden zich niet meer serieus genomen door ons. Voor hen werkte de aangekondigde bevriezing van
de AOW als een soort katalysator bij hun emancipatie. Niet het
geld, maar de drang om serieus genomen te worden vormde de
oorzaak van de opkomst van de ouderenpartijen.'
Dé oudere, dé jongere, ze bestonden in politieke termen niet
meer, zo kreeg Helgers te horen van marketingdeskundigen die hij
in 1995 raadpleegde. 'Dat vraagt een heel andere manier van politiek bedrijven, inderdaad een ontzuilde manier van politiek bedrijven. Maar dat zei ik er op dat moment maar niet bij, want anders
zou ik binnen de partij mijn eigen tegenstand georganiseerd hebben.'
Kiezers trekken via trends en thema's, en niet benaderen via
(verzuilde) doelgroepen: het vergde een hele omslag voor het
CDA. Periodiek overleg met organisaties werd aangevuld met gedegen en duur verkiezingsonderzoek naar trends. Dure marketingbureaus werden binnengehaald, goed betaalde voorlichters
zouden moeten worden aangetrokken. Maar dat stuitte juist weer
op het zelfbeeld van het CDA als goedwillende vrijwilligersorganisatie.
Bovendien bleef het verlangen naar samenwerking, ja zelfs personele uitwisseling tussen het CDA en traditionele organisaties, in
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het bewustzijn van de christen-democraten verankerd zitten. Het
was nota bene Helgers zelf die enkele bestuurders van het CNV
(Verburg en Van der Knaap), en FME-voorman Hans van den Akker voor de nieuwe kieslijst rekruteerde. In 1998, het jaar van de
verkiezingen, zat het CDA dan ook nog volop in een 'overgangssituatie', zoals Helgers het typeert.
De afstandelijke reacties uit het middenveld op de nieuwe oppositierol, waren niet de enige oorzaak van de uitholling van het
CDA als bestuurderspartij. Ook ontwikkelingen binnen het openhaar bestuur droegen daaraan bij. Herindelingen van gemeentes
waarvan vooral CDA-burgemeesters het slachtoffer werden, paarse
inspanningen om bestuurders uit eigen kring voorrang te geven
hoven christen-democraten, en een technocratisering van datzelfde openbaar bestuur, tastten de bestuurlijke reputatie van de
christen-democratie verder aan.
\Xie in de jaren negentig een toekomst in het openbaar bestuur
wilde beginnen, kon maar beter geen burgemeester worden. Uit
die wereld kwamen alleen maar noodkreten. De markt werd krap
door allerlei herindelingen die vooral in Noord-Brabant diep ingrepen.
In het voorjaar van 1997 citeerde de Volkskrant P. Rossou, innnddels oud-burgemeester van Oud- en Nieuwe Gastel. Hij vatte
de malaisestemming in burgemeestersland samen onder de noemet 'werklozenleed'. 'ik krijg wel wachtgeld, maar daar word je
niet vrolijk van: 75 procent van een uitgekleed salaris. ik mis penodicken, mijn ambtstoelagen, mijn telefoon- en autokosten. En
die zaken kan ik toch niet de deur uit doen.'8
I {oewel de burgemeesterssector een krimpsector was, waarvan
alle partijen de pijnlijke gevolgen ondervonden, werd met name
het CDA hard getroffen. Meer dan andere partijen beschikte het
over burgemeesters van kleine gemeenten die op het punt stonden opgeheven te worden.
CDA-bestuurders klaagden dat de minister van Binnenlandse
Zaken, Hans Dijkstal, hun werkloze burgemeesters te weinig
voorrang gaf hij de herindelingsronden. Na een schaalvergrotingsoperatie in 1 996, waarbij 71 Brabantse gemeenten werden sa26 3

mengevoegd tot 27 nieuwe, wees de Brabantse bestuurdersafd e
ling van het CDA erop, dat ze ervan die 27 slechts acht mocht leveren, evenveel als de PvdA en de VVD. Relatief werd de CDA-presentje daarmee kleiner.'
De herindelingskwestie zorgde ook voor naargeestige verhoudingen binnen het CDA zelf. Christen-democratische Kamerleden
uit plaatsen die dreigden opgeslokt te worden door burgemeesters
van CDA-signatuur, verzetten zich openlijk tegen annexatie. Cflkparlementariër Gert Leers bijvoorbeeld, inwoner van Tilburgs
buurgemeente Goirle, voerde in 1995 een volksopstandje aan legen de stad van Gerrit Brokx. Op de gemeentegrens tussen dc
twee plaatsen liet hij een wal van zandzakken opwerpen.
De herindelingspijn maakte het CDA extra gevoelig voor het verlies van burgemeestersposten in grote gemeenten. 'ik moet er niet
aan denken straks ook nog eens het CDA-bolwerk Tilburg te verliezen,' kreunde bijvoorbeeld de Brabantse CDA-Statenfractievoorzitter Melis na de zoveelste herindelingsgolf.'°
Ook dit leed werd het CDA echter niet bespaard. In plaats van
oud-CDA-bewindsvrouwe Yvonne van Rooy, benoemde het kabinet PvdA-lid en FNV-voorzitter Johan Stekelenburg. De stad die
sinds jaar en dag bestuurd was door KvP'ers, ging in 1997 verloren
voor de christen-democratie. Wij voelen de kater, de woede, en de
boosheid over de onbegrijpelijke beslissing van het kabinet,' donderde en bliksemde CDA-leider De Hoop Scheffer.
De annexatie door de PvdA van CDA-stad Tilburg paste in een
strategie van de paarse coalitie om het aantal CDA-burgemeesters
verder omlaag te brengen. Minister Dijkstal had tijdens diverse
overleggen met de Tweede Kamer gewezen op de oververtegenwoordiging van het CDA in burgemeestersland. De herindeling
was een mooi instrument de CDA-presentie te verminderen, maar
daarbuiten werd het al snel ingewikkelder. Ook de coalitie van
PvdA, VVD en D66 wilde zich immers het nodige gelegen laten liggen aan de adviezen van lokale vertrouwenscommissies.
'Ik geloof absoluut niet in een paars complot tegen CDA-kandidaten,' schreef burgemeesterslobbyist Frans Jozef van der Heijden dan ook geruststellend in het blad van de CDA-bestuurdersvereniging." Wel meende hij in incidentele gevallen een paarse
264

[ersafdecht leve:DA-pre-

strategie te bespeuren waarbij kandidaten hun gunstige imago in
de pers trachtten in te Zetten tegen CDA-kandidaten. Een mooi
voorbeeld daarvan was de benoeming van een burgemeester in
Zaanstad.
Bij het vacant komen van het burgemeesterschap na het gedwongen vertrek van mevrouw Bruinsma in 1996, dachten de
christen-democraten daar een onontkoombare kandidaat te hebben in de persoon van burgemeester Brink van Veenendaal.
Maar wie kent burgemeester Brink? Ruud Vreeman daarenteuen kende iedereen. Hij was vice-voorzitter van de PvdA en Tweede-Kamerlid voor diezelfde partij. Vreeman die nooit helemaal
had kunnen aarden op het Binnenhof, kandideerde zich in 1996
voor het vrijvallend burgemeesterschap van Zaanstad.
Wat moest ene meneer Brink van het CDA daartegen beginnen?
CD '-lobbyist Frans Jozef van der Heijden zegt het geen toeval te
vinden dat Vreemans kandidatuur voor de Zaanse post voortijdig
uidekte. 'Op die manier kon de PvdA de benoemingsdiscussie in
de publiciteit naar zich toe trekken.' De opzet lukte: niet Brink,
maar Vreeman werd de opvolger van Bruinsma. De afgevallen
cDa'er werd kort daarop de nieuwe voorzitter van de NCRV.
Ook het Tilburgse voorbeeld past in de theorie van Van der
Heijden dat 'paarse' kandidaten de publiciteit gebruikten om hun
kansen te vergroten. In dezelfde tijd dat het gerucht ging dat het
CDA met een zware kandidaat zou proberen die prestigieuze post
voor de partij te behouden (Yvonne van Rooy), liet Stekelenburg
publiekelijk doorschemeren kandidaat te zijn voor Tilburg.
Dit was een opvallende actie, omdat kandidaten over van alles
en nog wat mogen praten, behalve over hun eigen kandidatuur.
Het gedrag van Stekelenburg bevorderde dan ook de speculaties
in de pers over de benoeming. Dit veroorzaakte weer irritaties in
Tilburg over de gebrekkige vertrouwelijkheid van de procedure.
Stekelenburg wast het eindspel meesterlijk te spelen. De man die
nota bene zelf zijn ambities had laten uitlekken, zei na zijn benoeming tijdens zijn presentatie aan de pers te betreuren dat 'er veel
heibel is geweest die niet heeft bijgedragen aan de cohesie. Een
moment dacht ik zeil-s: ik pas, en ga wat anders doen .112
Wist 'paars' handig dc publiciteit naar haar hand te zetten, de
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christen-democraten hadden juist moeite zich aan de nieuwe verhoudingen aan te passen. Interne verdeeldheid leidde soms tot
chaotische besluitvorming, cDA-kandidaten voor belangrijke burgemeestersposten dreigden daarvan de dupe te worden, 7.elts partijgoden als Wim Deetman, in 1996 kandidaat voor Den 1-laag.
Nadat Ad Havermans zijn vertrek uit de Hofstad had aangekondigd, circuleerde in de media al snel de naam van Elco Brinkman, de gevallen cDA-leider. De Haagse CDA-fractie had in de persoon van Michiel Santbergen daar een uitgesproken voorkeur
voor, zo Zegt cDA-lobbyist Van der Heijden: 'ik vond dat logisch,
gezien Brinkmans grote kwaliteiten. Maar het probleem was dat
hij op dat moment anderhalf jaar voorzitter was bij het Algemeen
Verbond van Bouwbedrijven, en daar dus niet weg wilde. ik ben
twee keer bij hem geweest, maar twee keer zei hij nee.'
Inmiddels had Deetman, op dat moment Tweede-Kamervoorzitter, zijn belangstelling voor de Haagse post laten blijken. Fractieleider Heerma was echter een tegenstander van Deetmans vertrek. Hij had ook al grote moeite met de beslissing van de
Rotterdamse cDA-wethouder René Smit, die had aangekondigd
zijn post te verlaten als gevolg van een zoveelste mislukte bestuurlijke hervorming in de Rotterdamse regio. Heerma was bang
voor een groot verlies van christen-democraten op vooraanstaande bestuurlijke posten. 'Mede om die reden wilde Heerma per se
Deetman op zijn voorzittersstoel in de Tweede Kamer houden,'
zegt Van der Heijden.
Ook het Haagse CDA reageerde not amused op de kandidatuur
van Deetman. Van der Heijden: "Niet opnieuw een dorpsburgemeester alsjeblieft," zei Santbergen tegen mij.' Het Haagse CDA
had Brinkman juist op het oog vanwege zijn moderne uitstraling
en connecties in belangrijke netwerken zoals de bouw. Deetman
voldeed niet aan die wens.
De zaak werd alleen maar gecompliceerder voor Van der Heijden na een gesprek met de Comniissaris van de Koningin in ZuidHolland. Die draagt formele verantwoordelijkheid bij het voordragen van burgemeesterskandidaten. In dit geval was het Joan
Leemhuis-Stout, lid van de VVD. Die kwam, gelet op het streven
meer vrouwen op burgemeesterszetels te krijgen, met een derde
266

suggestie: oud-burgemeester Willemien van Montfrans uit Katwijk.
Opnieuw deed Heerma moeilijk. Van Montfrans stond niet
echt bekend als sterke bestuurster, en zou het tegen zware kandidaten van andere partijen kunnen afleggen. Dan nog liever Deetman, redeneerde de cDA-leider. 'Heerma zag uitstekend in dat er
maar één goede kaart voor het CDA overbleef, en dat was Deetman,' zegt Van der Heijden.
Maar de tijden dat het CDA beslissingen kon forceren als men
het onderling eens was geworden, waren definitief voorbij. De
partij bleek opnieuw buiten Leemhuis-Stout te hebben gerekend.
Van der Heijden: 'ik ging naar Leemhuis, en zei dat Deetman wel
wilde. "Nou," zei Leemhuis toen, "dan moet hij mij toch eerst een
officieel briefje schrijven." ik zei: "Maar je denkt toch niet dat de
voorzitter van de Tweede Kamer, adviseur van de Koningin en
een van de hoogste functionarissen van het land, aan de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland een briefje gaat schrijven? Dat is de wereld op zijn kop. De voorzitter van het parlement
wordt voor zo'n functie gevraagd. Die gaat niet solliciteren."
Leemhuis zei: "Daar heb ik niks mee te maken. Als ik geen briefje
krijg, kan ik hem niet uitnodigen voor een gesprek."
Morrend schreef Deetman zijn briefje. Leemhuis was echter
niet onder de indruk. Van der Heijden vertelt: 'Leemhuis concludeerde dat Deetman te weinig burgemeestersvlees had vergeleken
met bijvoorbeeld Van Montfrans. Ze kwam met de voordracht: i.
Van Montfrans a. Deetman.'
Toen werd het pas echt gevaarlijk voor het CDA. De buitenwereld was namelijk allang ongeduldig geworden. Eerst was veel tijd
heengegaan met geharrewar in CDA-kring, en daarna tussen het
CDA en I eemhuis. De vvD-fractie uit de Haagse gemeenteraad
dreigde een eigen kandidaat naar voren te schuiven. Ze maakte
Van der Heijden duidelijk dat, als er niet snel een besluit zou worden genomen, de vvD zou proberen de Utrechtse burgemeester
Ivo Opstel ten te lanceren voor de vacature in de Hofstad. Het CDA
kwam in dc tang terecht van enerzijds Leemhuis, en anderzijds
een ongeduldige vvo-fractie in Den Haag.
Heerma en Van der Heijden beseften dat alleen snelle actie op
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het allerhoogste niveau, dat van premier Kok en vice- premier
Dijkstal, uitkomst kon bieden. Na gesprekken van Heerma met
deze twee, veranderde minister Dijkstal de voordracht 'can Leenshuis, en plaatste Deetman op nummer één. Eind goed, al goed.
'En daarmee kreeg Den Haag een van zijn beste burgemeesters
sinds tijden,' concludeert Van der Heijden.
De vervulling van de vacature-Den Haag door een CDA'cr kon
echter niet voorkomen dat de PvdA het CDA inhaalde als grootste
partij in de burgemeesterssector. Volgens de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1999 die elk jaar de overzichten van burgemeesters verstrekt, beschikte het CDA op I juni 1998 welis\vaar
over veel meer posten dan de PvdA (2 24 versus 146), maar omdat
veel van de CDA-posten plattelandsgemeenten betroffen, werd het
CDA qua aantallen inwoners toch door de sociaal-democraten
overtroefd: 5,3 miljoen versus 5,5 miljoen.
Het was niet de enige aanwijzing dat de PvdA hard op wegwas
de rol van het CDA over te nemen als bestuurlijke ruggengraat van
Nederland. Zoals hier al eerder is opgemerkt, waren sociaal-democraten vanaf het einde van de jaren tachtig nog ten tijde van
het derde kabinet-Lubbers een ware opmars begonnen binnen
de rijksdienst. Daarnaast waren het met name sociaal-democraten
die politieke posten op het CDA wisten te veroveren.
Niet alleen het verlies van het vice-presidentschap van de Raad
van State en de voorzitterschappen van de Eerste en Tweede Kamer, alle drie van belang vanwege de adviezen aan het staatshoofd, waren gevoelige aanslagen op het prestige van het CDA.
Het feit dat ook op andere belangrijke plekken, hetzij binnen de
rijksambtenarij, hetzij elders, CDA'ers steeds minder aan bod kwamen, knaagde aan het gevoel van eigenwaarde van de partij.
CDA-bestuurster Tineke Lodders, onder meer als plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) actief in
de Haagse netwerken, zegt hierover: 'Aanvankelijk konden we nog
wel begrip opbrengen voor de reductie van het aantal bestuurlijke
posten voor het CDA. We zagen dat als een soort natuurlijke correctie op onze oververtegenwoordiging in bepaalde sectoren.
Maar toen ook later, aan het eind van de kabinetsperiode, onze
-

-
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kandidaten gepasseerd bleven worden, ging dat toch knagen aan
ons bestuurlijk zelfbewustzijn.'
Bijlage I (achter in dit boek) geeft een indruk van de belangrijkste
verschuivingen in het politiek-bureaucratisch complex in de laat-

ste tien jaar. Daarnaast is een poging gedaan een indruk te geven
van de presentie van christen-democraten in belangrijke ambtelijke, maatschappelijke en commerciële netwerken. Hoewel het
overzicht zeker niet compleet is, probeert het een indruk te geven
van de sectoren waar cnv'ers nog steeds sterk vertegenwoordigd
oareD, en waar juist niet. Het CDA zelf beschikt niet over een der„ e]iik overzicht.
Wat aan de verschuivingen opvalt is dat zich met name na 1994
een uiterst on-Nederlands fenomeen aftekende: de dominantie
van één partij in het Haagse politiek-bureaucratische complex, in
clii geval van de PvdA.
Kenmerk van het Nederlandse pacilicatiestelsel was immers altijd geweest dat de bestuurlijke posten evenwichtig over de grote
politieke stromingen waren verdeeld, al had het aantal CDA-posten
in de jaren tachtig in de ambtenarij wel even een erg hoge vlucht
genomen. Daar was dan ook protest tegen aangetekend door andere partijen. Zo niet tegen die van de PvdA in de jaren negentig:
de ambtelijke en bestuurlijke dominantie van de PvdA ging zonder opvallende tegenbewegingen gepaard, afgezien van gemor in
cDA-kting wellicht.
liet is verleidelijk de sterke PvdA-presentje toe te schrijven aan
het handig opereren van sociaal-democraten bij het opvullen van
vacante posten. Maar die voorzien slechts in incidentele gevallen
in een verklaring.
De liberale bestuurskundige Rosenthal heeft erop gewezen dat
de opmars van de sociaal-democraten samenhangt met wat hij
zelfselectie' noemde en 'het op leeftijd komen van een linkse generatie'. Met het eerste doelde hij op de grote voorkeur die sociaal-democraten, zeker vergeleken met liberalen, altijd aan de dag
hebben gelegd voor een werkkring bij de rijksoverheid. Waar veel
liberalen zich liever in het bedrijfsleven ophielden, stroomden
met name in de jaren zeventig veel jonge sociaal-democraten als
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beleidsmedewerkers het gemeentelijk en rijksapparaat in.
De PvdA'ers die in het midden van de jaren tachtig topposities
gingen bekleden, hadden een lange carrière binnen het openbaar
bestuur achter de rug. Secretaris-generaal Kuijken kende het nilnisterie van Binnenlandse Zaken als hoofd van het bureau so,
waarna hij enige tijd werkzaam was als gemeentesecretaris van de
gemeente Den Haag. Rien Meijerink, voorzitter van de universitaire belangenvereniging VSNU, was eerder gemeentesecretaris in
Groningen, directeur-generaal op Defensie en de hoogste anabtenaar op Onderwijs. vRoM-topambtenaar Roei den Dunnen was
tussen 1977 en i 990 wethouder in Rotterdam en daarna directeurgeneraal op het ministerie van VROM.
'De huidige sociaal-democratische dominantie komt voort uit
het feit dat de jonge, linkse generatie van de jaren zestig nu op een
leeftijd gekomen is waarin promotie naar leidinggevende posities
bijna een gegeven is,' schreef Rosenthal over die groep.13
Zoals al in hoofdstuk a is aangestipt, waren de carrière-patronen binnen het openbaar bestuur langzaam maar zeker van karakter veranderd. De beste voorbereiding op een hoge ambtelijke
functie lag niet meer in het bestuur van een koepelorganisatie, zoals christen-democraten gewend waren geweest, maar in het
openbaar bestuur zelf. Maar daar bleef het niet bij.
Hadden in de decennia na de oorlog koepelbestuurders, eerst
van ARP-, later van Kvp-huize, het ambtelijk apparaat geïnfiltreerd,
in de jaren tachtig kwam een omgekeerde beweging opgang. Topambtenaren zwermden uit over de samenleving om daar aan het
hoofd van belangrijke organisaties leiding te geven aan nieuwe bestuurlijke processen. Simpel gezegd: nadat eerst de maatschappij
de overheid had veroverd, veroverde de overheid in de jaren negentig de samenleving.
Medewerkers van de rijksdienst, oud-medewerkers en geprivatiseerde medewerkers in de functie van organisatieadviseurs, probeerden de bestuurlijke samenhang te bieden die met de ontzuiEng verloren was gegaan. Tijdens congressen, cursussen en
symposia ontwikkelden en verfijnden ze hun eigen methoden en
idioom.
Opvallend was hoe vaak bijvoorbeeld oud-topambtenaren
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opdoken in de discussies die de agenda van de politiek gingen
domineren. Smits, ooit de hoogste ambtenaar van Verkeer en
Waterstaat, was lange tijd als baas van Schiphol de tegenspeler van
ministerJorritsma in de discussie over de uitbreiding van de luchthaven. Den Besten, eveneens oud-topman van Verkeer, was de
gesprekspartner vanjorritsma bij de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen. Meijerink, oud-SG van Onderwijs, ging als
voorzitter van de VSNU een belangrijke rol spelen in het hoger onderwijsdebat. En vws-topambtenaar Nicoiai gaf als lid van de
Raad voor de Kunst het kunstbeleid van staatssecretaris Nuis verder vorm, voordat hij in 1998 overstapte naar de Tweede-Kamerfractie van de VVD.
Behalve als uitzendbureau voor topposities in netwerken buiten
Den Haag, functioneerde de rijksoverheid ook steeds meer als
leverancier van hooggekwalificeerd personeel aan organisatie-adviesbureaus. Voormalige medewerkers van het ministerie van Onderwijs bijvoorbeeld, waarvan de bekendste oud-directeur-generaal Roei in 't Veld was, doken op in tal van advieslichamen, of het
nu ging om de geluidsnormen voor Schiphol of de reorganisatie
van de Vreemdelingendienst of van het gevangeniswezen. Kenmerk van deze nieuwe netwerken was hun hoog technisch en professioneel niveau. Kenmerk was ook dat er nauwelijks CDA'ers in
te vinden waren.
Het wegvallen van het CDA in belangrijke ambtelijke en bestuurlijke netwerken, versterkte niet alleen het verliezersimago van de
partij, het leidde ook tot onevenwichtigheden in de informatietoevoer naar de partij en Tweede-Kamerfractie. Rosenthal merkte op dat de grote presentie van de PvdA in het ambtelijk apparaat
een rijke bron van ideeën- en informatie-uitwisseling betekende.
Die moest het CDA steeds meer missen.
In sectoren als de sociale zekerheid, onderwijs en de zorgwaren
de christen-democraten nog wel goed vertegenwoordigd, zoals
uit bijlage blijkt. Binnen de 'emerging markets' van het overheidsbeleid daarentegen, zoals verkeer en vervoer, technologiebeleid
en de milieu-sector, blonken CDA'ers steeds meer uit door afwezigheid. 'Door onze afwezigheid in de nieuwe netwerken was het
voor 005 moeffijk politieke initiatieven op die gebieden te ontwik271

kelen,' zegt Ank Bijieveld, na mei 998 vice-voorzitter van dc cnrfractie in de Tweede Kamer.
Met name in de verkeers- en vervoerssector ging het coa. enigs
zins aan bloedarmoede leiden. Minister Jorritsma (Verkeer) henoemde de VVD'er Opstelten als voorzitter van de belangrijke Nationale Havenraad na het vertrek van de christen-democraat
Brokx. De vervanging van de CDA'er Van der Plas in 5997 door dc'
PvdNer Pans op de hoogste ambtelijke post van Verkeer en \Vaterstaat was een nieuwe tegenslag voor het CDA.
Zelfs in gebieden waar de partij traditioneel sterk was, zoals binnen de landbouw, werden christen-democraten minder bij vernieuwingen betrokken. Een illustratief voorbeeld daarvan was dc
manier waarop minister Van Aartsen de hervorming van de landbouwsector ter hand nam.
De nieuwkomer in de sector liet er vanaf het begin geen misverstand over bestaan af te willen rekenen met wat hij zag als 'verouderd CDA-denken' en 'corporatistische structuren'. De Nederlandse landbouw heeft 'te lang gewerkt binnen het corporatistisch
model van de samenwerkings- en overlegstructuur, waardoor het
noodzakelijke directe contact met de samenleving en de markt in
belangrijke mate verloren is gegaan', schreef Van Aartsen.14
De oude uitdaging van het produceren van een betrouwbaar
product tegen een redelijke prijs, was vervangen door een heel
nieuwe: het agrarisch product aanpassen aan de moderne wens
van de consument: ecologisch verantwoord. Om die uitdaging aan
te gaan, waren nieuwe allianties nodig, aldus Van Aartsen; niet met
de oude en deels vermolmde overlegstructuren van boerenachterbannen, maar met technologisch hoogontwikkelde partners zoals
de Landbouw Universiteit Wageningen.
Van Aartsen vroeg de socioloog en PvdA-politicus Bram Peper,
ook bekend als burgemeester van Rotterdam en later minister,
daarvoor een concept te ontwerpen. Diens advies mondde uiteindelijk uit in de oprichting van het Kennis Centrum Wageningen.
Dit ging het agrarisch bedrijfsleven ondersteunen met wetenschappelijke adviezen en technologische instrumenten, met als
doel de sector aan de moderne eisen van de consument aan te passen.
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CDA'ers speelden bij deze nieuwe ontwikkelingen een bescheiden rol, al waren ze zeker niet afwezig. Oud-CDA-bestuurder
Ewald Wermuth was via het productschap voor margarine, vetten
en oliën nauw betrokken bij belangrijke vernieuwingen in de biotechnologie. De Brabantse CDA-gedeputeerde Pieter van Geel was
via zijn portefeuille van milieu en natuurbeheer bij enkele van de
nieuwe ontwikkelingen betrokken.
Ook binnen de in hoofdstuk 4 genoemde Confrontatie-beweing waren de nodige christen-democraten te vinden met een
werkkring in de milieu-technologische sfeer. Van die groepen
moest het CDA het dan ook hebben, wilde de partij weer serieus
enomen worden door de politici en bestuurders die het na 1994
voor het zeggen hadden.
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