De toekomst van het CDA is minder ongewis dan op het eerste
gezicht lijkt. Zowel 'kerkse' als 'randkerkelijke' kiezers zijn ontvankelijk voor een herkenbare christelijk ge"inspireerde politiek.
Daarvan zijn verschillende benaderingen mogelijk, als de christelijke orientatie maar voort blijft komen uit een bewuste keuze en
niet een imago-kwestie wordt. Een bespreking van de bundel
'Celoven in macht - de christen-democratie in Nederland -'

H

ook hij de grotc politiekc partijen
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voor de politick Dit vnor-

Tegen die achtergrond is de vcr'ichii-

iaar vindt in Nederland

ning van de bundel 'Celovcn in macht;

ccn

de chri'itcn-dcmocratic in Nederland'

<;cnc

vcrkiczi ngen

pbat'i die de partijpolitickc vcrhoudin-

gcn

ccn~

\vel

hoog'it interessant.

De bundel ver-

grondig

'ichijnt onder de redactie

doorccn zouden kunnen

van de politickc weten-

'ichuddcn. I ht gcldt ook

schappcr'i

voor Duit'iland en voor

Kcr<;bergen, Paul Lucar-

het Furope<;e I'<Jrlcmcnt.

die en Han-,-Martien ten

l'a'i later zullcn hi'itonci

Nape! Hij bevat vcr'ichil-
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tijd kunnen

lcnde

Kee'i
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van

in
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vcrgelqkcn met de 'iituatic
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'itriidpuntcn

en

Furopcc'i perspccticf van

de chri-,tcn-democratic.

i'.:cderland'ie parlementaire ge-,chiedeni<; in. I )e oude Furopc'>e we reid wa<;

Macht

ten cinde gekomcn. 1994 liikt opnicuw

'Celovcn in macht- de chri'>lcn-demo-

zo'n iaar tc worden. In Nederland vin-

cratic in Nederland' hcct het bock.

den de ecr'>te vcrkiezingcn plaah na hct

Macht ta'icineert kcnnelijk 'l\1aar hoc

einde van de Koude Oorlog Over de

men ook tegen hct CDA aankiikt, een

tockom'it bc'itaat grote onzckerheid,

icder zal met een mengeling van af-
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gunst en bewondering moeten erken-

z

deelname van andere partijcn ICHU,

ncn, dat de partij in machtspolitick op-

VVD of ARP) als tegenwicht tegcn de

zicht

ecn

PvdA Pas in I 077, toen de drie christc-

formidabele prcstatie hecft gelevcrd.

lijke partijen voor het eerst met een gc-

sinds

haar

oprichtmg

Van dorpspolitiek tot de residentie en

zamenhjke lijst aan de verkiezingen

van provincie tot luropa, hct CDA is

deelnamcn, kondcn de christcn-demo-

daar waar de macht is en de posten

cratcn een begin maken met de op-

worden vcrdeeld.'(zo staat op pagina 2 I

bouw van cen stahiclc machtspositJe,

De hijdragcn in de bundcl zoeken dan

schrijtt Zwart 'Hct CDA maakte zich

ook naar de vcrklaring voor de machts-

los uit de wurggrccp van de PvdA, ont-

positie van de christen-democratcn in

deed zich van de laatste radicalc elc-

de politick en naar het stempel dat hct

menten

C:DA

hcheer<,t sind-;dien als strak gcrcgcerde

en

zijn

voorgangers

op

de

Ncdcrlandsc samenlcving hehhen weten te drukkcn.

!Scholten

en

Dijkman i en

eenheidspartij de Nederlandsc politick
Niet als vanouds. maar als nooit tevorcn'' (pagina 311.

Ondank<; de <,uggc<;tic die van die rite!

I )e samcnstellcrs van de hun del nemen

uitgaat, vall bij lezing van de hundcl op

in hun slotbe.,chouwing dcze conc.lusie

dat het met die macht nogal meevalt.

ovcrc Zowel de vcronderstcldc machts-

!Of tcgenvalt, afhankelijk van de in-

pmitic als de invlocd van het door dczc

valshock van de lczer) 7:o hlijkt u1t her

stroming gevocrdc hclcid dienen op

artikcl van Rutger Zwart dat ARI'.

ondcrdelcn gcrelativecrd tc worden

CHU en KVP zo verdeeld waren, dat

I pagina 249 ;. De machtspmitie van hct

ZiJ moeilijk als ccn homogeen machts-

C:DA bchodt wei verklaring ZiJ voc-

hlok kunnen worden gczien. 'Er is in de

rcn de volgcnde oorzakcn aan. Sinds de

periode tot 1960 weinig moois gc-

vorming van hct CDA heett die parti)

grocid tussen de chmtelijkc partijen

ccn ideologic die flexihel en pragma-

Kan men dcsondanks sprekcn van een

tisch genocg is, het CDA ric.ht zic.h op

langdurigc I gezamenlijke i machtsuitoe-

aile bevolkingsgrocpcn met een ideolo-

De vraag of het
CDA nu wei of niet

fening van die partijcn in de

gic die vcrschillcnde groepcn en hclan-

t\ederlandsc politick/ (pagi-

gen hcoogt tc intq~J-eJ-cn, hct CDA

na 26)

hcelt cen bctrekkelijk homogene achterhan, her CDA is aantrekkelijk voor

een conservatieve
partij is, is een echte
studeerkamer
discussie. Want wat
is nog conservatief
in 1994?

Voor

de

Ecr<;tc

Wercldoorlog wa<, hun sa-

grote grocpen kcrkse c11 randkerkclijke
kicze1·s (pagina 24612471.

mcnwerkmg -;lechts van opportunistisc.he aard
lnterbellum

In het

streefden

Hoewcl de titcl anders doet vernwc-

de

dcn rekent Zwart af met de the-,c dat

christelijke parti]cn in ecrstc

de chri-,ren-dcmocratic verklaard kan

instantie naar de verwczcn-

worden

lijking von hun e1gcn hcgin-

macht. Zo deed hijvoorhccld de histo-

sclcn, waarhiJ zij sums naast.

uit

her

pure

strcven

naar

ricu<, Hans Rig hart 'I ~ct CDA was ho-

maaJ' soms ook tegcnover clkaar kwa-

vcnul ccn

men te staan. In de pcriode van de

de wil om niet in de vlocdgolven van

Brede Basis stond voor de KVI' samen-

clec.onlcssionaliscnng en secularisning

wcrking met de Pvd/\ vomop, met lidst

ten onder te gaa11

llld/Tidqc

de

'I

riii<:.Oil,

gehorcn uit

De machtsfactor is

UlV 1'!-l

van

belong

gcwcc~t,

Rutgcr

nieuw<: gronclslag voor haar bcstaan.

Zwart. Maar, stelt hij va'>t, de omsbg in

crkcnt

!-'en zoektocht die pas eincligcle hij de

hct dcnkcn binncn de ccmfe.,.,ionclc

oprichting van hct CDA in

19HCJ2

partijcn over de christcn-dcmocrati">ch<:
'>am<:nwcrking vond al plaat'> voor de

'Verloren dochter'

grotc

Terug naar de bundel. Ook dit kccr

vcrki<:zingsn<:d<:rlagcn
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wordt weer eens de obligate poging ondernomcn om het CDA tot conscrva-

1-'<:n paar bnttek<:ning<:n van de kant

tievc

van de rTccmcnL Wt:llicht mag hicr

verloren dochter uit de conservatievc

partij

te

he<,tcmpclen

'De

ccn Iactor worden gcno<:md die 111 de

familie', zo bctitelt Paul Lucardic hct

'>ludi<:'> naar hct ont'>taan van

CDA Hct CDA onderschcidt zich ei-

het

C:DA zeldcn wordt gcnocmd, maar

genlijk aiken van de conservaticvcn

waar her de katholicken b<:trdt toch

door h<:t taalgebruik en het rcligieuze

vermelden<,waard " [n dat i<; dt: <:nor-

relcrentiekader. Zijn verzet tegen indi-

impact van h<:t Twe<:d<: Vaticaam

vidualisering en zijn organi'>chc maat-

C:oncilt<:. Opt:nht:id <:n bctrokkcnhcid

'>chappi)heeld heeft het C:DA duidelijk

Ill<:

met ck wcrcld was daar h<:t nicuwc

gemeen

credo. Het C:oncilic hctckende voor

[ngeland,

de 1\ledcrland.,e katholicken cen ware

Scanclinavi-,ch<: Ianden. aldus l.ucardic

met

con-,ervattevcn
Frankrijk

en

in

de

b<:vriJdlllg van lwkkmm<:ndc dogma's,

En vcrvolgens parodicert hij Iustig op

voor<,chrilt<:n en tahoe'>. AI in 1960

de kern van de politieke overtuiging

crkt:ndcn de 1\ederland'>c hi.,.,chop-

van hct CDA '[)e open delinitie van

pcn de zell'>landighcid van katholiekc

'gcrcchtigheid' hicdt aile ruimte, binncn

ntaahchappclqkc organi'>ati<:'> <:n '>pra-

de grenzcn van de sociale rcchtsstaat,

kcn ziJ van de w<:mclqkheid het ker-

om vcf'>chillendc coalitics aan te gaan

kelijk-conlc'>'>ionelc

daarin

en ccn bcrvonning'>gczind beleid af te

tcrug te dt·ingcn. In I 1)(,5 trokkcn zij

wi">elen met een hehoudendc koers.

ckmcnt

het hl'>'>choppeliJk .~bndemcnt van

Het h<:ginsel van de g<:'>prcidc vcranl-

I '!5-t

woordclijkheid kan dicncn om cen

in.

In

I 'Jil7

verklaardc mgr.

llluy'>'>en dat ook de partijkeuze

lTil

macht,hasis

pcr<,oonlijke zaak wa'>. Daarmcc be-

middcnvcld

in

het

maat<;chappelijk

cloelde htj dat btholieken niet vcr-

Soltdariteit is .. een abc;tract en clus ta-

tc

rechtvaat'digen

pltcht kunncn worden hun <;tcm p<:r ''-'

mclijk on-,chuldig cthisch appel op hct

op een katholicke part11 uit te brcn-

gcwcten van \Vcrkgever~ en wcrknc-

gcn

mef'>. Rentmcestcrschap ... wordt in hct
CDA zo voorzichttg uitgelegd dat hc-

Uat raakte de KVI' in haar fundamen-

lcid-,maker'> er nog aile kanten mcc uit-

tcn. In de '>tatutcn van die partiJ stond

kunncn.' 1. pagina 52/53 I

llllllll'r'> dat ziJ de uitsprakcn van 'hct
Ln

Volgem Lucardic is die ideologic van

hct \\'as uitgcrckcnd die cerbiedwaar-

Kerkelijk l.ccrgezag' aanvaat·dde

het CUA 'flcxihcl en pragmati<.ch gc-

dtgc imtanttc die ophicld de nood-

noeg' om geloutwaardig te hlijven, als

zaak van btholickc partijvorming tc

ze maar nict tcvcel 'mythen en dogma's'

vcrdcdigen. I )aarmcc hegon voor de

bevat !pagina 52). Voor de lange ter-

K VI' ec11 lange zoektocht naar cen

mipl hecft Lucarclie ook wei een goecle
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raad voor het CDA, namclijk wanncer

nu wei of niet cen cnnscrvaticve partij

er een paarse coalitie mocht komen.

i-;_ Is het niet cen cchtc '>tudcerkamcr-

Dan kan hct CDA eindelijk de plaats

discu'.siO Want wat is nog con<,crvatief

inncmen waar het thuishoort, vindt

in I 994~ Is Vaclav Havel conservatiel~

Lucardie 'Het CDA zou zich nog dui-

Zijn de voor<;tanders van overgang naar

delijkcr tot een conscrvaticf-democrati-

ecn markteconomie in i\!idden en Omt

schc alliantic ontwikkelen, naar hct

Europa conservaticf' Zijn de voormali-

voorheeld van de Duitse CDU, en haar

ge

middenpositie verliezen. De partij zou

vend: Is de PvdA vooruitstrevend~ De

communistcn

aldaar vooruitstre-

daarmee cnigc macht verliezcn ... maar

Revolutie van 1989 hecft de traditione-

misschien haar ideologische consisten-

lc indclingcn zo door elkaar geschud,

tie vergroten en dus ook idcologischc

dat grote voorzichtigheid met atavisti-

macht

sche categoriecn gehoden i'>. Ook poli-

w1nnen.
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Voor

Lucardie is de 'C kennelijk de oorzaak

tieke wetenschappers docn cr goed aan

van de ideologischc inconsistentic, van

de fundamentcle vcranderingen in de

de 'wilde harcn' van het

partijpolitiekc vcrhoudin-

CDA (pagina 52) Ooit -

gen sinds 1989 in hun ei-

in de volgende eeuw - zal
de partij terugkeren tot de
luropcse

conservatievc

stromingen,

hoopt

Lucardie.
Ten Napel bouwt hierop

Het CDA is

gen analyses te betrekken.

kennelijk een van de

Het zou om te beginnen

kernen geworden

ver-;tandig zijn gocd tc let-

van een alternatieve

'idcologie' van het CDA

ten op het eigenc van de

vorm van gelovig
Kenmerkend

voort in zijn artikel, waar

zijn.

hij zich afvraagt of de

voor

het

CDA is dat deze partij
zich laat lciden door 'be-

Europese christen-democratic niet het

ginselcn', door 'uitgangspunten', door

slachtoffcr zal worden van haar eigcn

'vertrekpunten', niet door 'cindselen' of

succcs. lmmers, in de zich uitbreidende

·aankomstpunten'

Europese

Luropese

raad versprak iemand zich in het vuur

Volk-;partij in toenemende mate samen-

van het dehat en had het ovu 'uitgangs-

Llnie

moet

de

r.

Op de laatste partij-

werking en uitbreiding zoeken met van

puntselen} Dat is het ver-,chil tussen de

oorsprong 11 iet-ch ri stcn -dcrnocra tisc he

politieke overtuiging van het C:DA en

parti)cn. Ten Nape!: 'Hct i-, niet on-

een trad!tionelc ideologic, die per de-

denkbaar dat de ontwikkcling van

linitie een aankornst'>ituatie <,childert

christen-democratische in de richting

Kcnmerkcnd voor de politick van het

van modernc liheralc en/ol conservatie-

CDA is de wil in een gegeven situatie te

ve partijen, die de christelijke traditic

handelcn, daar te ontdckken wat de hc-

erkenncn al, ecn van hun inspiratie-

tekenis is van de aan de llijhel ontlcendc

bronnen, door dit aile<, zal worden ver-

kcrnbegrippen en daaruit de te volgcn

sneld.' (pagina 237/81

kocr<, al te lciden. Beginsclen werkcn
mohili'>ercnd, activuend. Zij roepen op

De

christen-democrati'>che

criticu<,

tot politiekc inzct, gcven ,-ichting aan,

vraagt zich al hoc het toch kornt dat

maar niet de deliniticve uitkomsten.

zoveel politiekc wetenschappers zo ge-

Cod doet de toekomst open.

boeid zijn door de vraag ol het C:DA

Vanuit die houding zijn vcr<,chillcnde

C IJV 1 <q

hcnadcringcn in de politick mogelijk

men. Maar: voor de zogenaamde rand-

Dat bn zijn her mohili.,ercn en appel-

kerkclijken geldt precie., hct omgekecr-

c

lcren. Kla.,sick voorbceld daarvan is de

de. lnmiddel-; rnakcn zij bijna 50% van

m

'llcrgredc' van Aantjcs Dat kan zijn hct

de kiezers van het CDA uil.

vi ndcn van cen breed dr·aagvlak orn vclcn mec tc kriJgen in vcranderingspro-

Onder

cesscn. Maar hct kan zich ook uiten in

l'ijnenburg 'op een nict-orthodoxc, al-

'11o IIOI1SCIISe',

in dadcndrang, waar de hui-

dige lijsttrekker van het C:DA blijk van

randkerkelijkheid

verstaat

ternatieve rnanicr gelovig zijn

in de

marge van de gevestigde kerk' (pagina

gccft Dergelijkc acccntverschillen zijn

137) Dat kan heel goed nieuwerwet-;,

binnen de christen-dernocratie goed

authcntiek en krachtig gcloven zijn.

voorstclbaar, al vallen pragmatisrne en

Het gaat om ongeveer een kwart van

ideologisch hrndamcntali-;rne cr natuur-

de

lijk buiten. Op die manier hcbben de

1991), waarvan ongevecr 40% geneigd

christen-democratic en haar voorgan-

is op ecn confessionele partij te stem-

gers ecn van de grote hervormingsgc-

men. Celoven, zo stelt Pijnenburg, kan

Ncderlandse

bevolking

(cijfers

zindc bewegingen in de Nederland<;e

nicl zondcr verankcring. Ander-; had

politick gcvormd

dczc groep zich niet zo lang zo duide-

De kiezer

stanties

Daarvoor wa<, altijd hrcdc stcun onder

vcrankering

lijk kunncn manifcstcren Kcrkelijke inkomen
in

niet

voor

aanmerking.

die
Maar

de kiezcr<, Slcchts zeldcn wordt verwc-

l'ijnenburg wijst op altcrnatieve vor-

zcn naar hct in een democratic even

men van verankering van de christelijkc

noodzakclijkc als voor de hand liggen-

identitcit: gezin, familie en vriendcn-

dc vcrschijnscl dat de machtspositic

kring, schokn, ziekenhuizen, hejaar-

van hct CDA vcrklaard kan worden uit

denoorden en andere zorginstellingcn

de steun onder brede lagen van de kie-

met een chri<;telijkc grondslag En er is

zers.1 Hct artikel van Bert l'ijnenburg

de vorm van vcrankering van conk<;<;io-

in de bundcl is wat dat betrcft origincel

ncle identitcit die cen politicke partij

en vcrlrisscnd. Diens analyse van het

kan biedcn. l'ijnenburg: 'De uitkornstcn

C:DA-clcctoraat is politick gczien de

van de analyse waarover in dit hoofd-

belangrijkstc hijdragc uit de bundel.

stuk is gerapportcerd, zouden er op

llij hcstrijdt de stclling dat hct CDA

kunncn wijzcn dat het randkerkelijkc

onvcrmiJcklijk zijn ondcrgang tege-

deel

nloct goat als gcvolg van hct voort-

voor de laatstgcnoemde optie hccft ge-

schrijdend proces van ontker<,tening,

kozcn.' (pagina 13R).

van

de

CDA-kiezcrsachterhan

ontzuiling en dcconkssionalisering. Llit
kiczcrsondcrzock trckt l'ijncnhurg de

Tcrecht cindigt de schrijver dan ook

conclusie dat sinds I <J77 ccn eindc is

met de crucialc vraag in hoeverrc hct

gckomcn aan hct proces van ontzuiling

CDA zich van die rol bcwust is. Is de

tcrmen van elcctoraal gedrag. Hct

'C ecn welbcwuste oricntatie van het

111

( :DA hecft kunncn rekcncn op onge-

C:DA~ Is de

vccr 30'){, van de kiczcrs. Daarhinncn is

ideologische koers of is de 'C !outer

ht't gclovig decl van hct clcctoraat af-

een crfenis waar het CDA passicl op

genomcn.

'C een bijprodukt van de

blijken

tccrP (pagina 1381. l'ijnenburg wijst er

steeds mindcr gcncigd CDA te stem-

op dat nadcr onderzoek gewenst is. Dat

([ lV
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Kcrkse gelovigcn

m

z

u

is het zeker. Als hij gelijk hccft, en zijn

het christelijk gcloof van be lang achten

z

onderzoeksgcgevens lijken er inder-

voor hun maatschappelijke activitciten.

daad or te wijzen, dan ligt de aantrek-

Ook trouwcm voor de 'officii'lc' ker-

kingskracht van hct CDA voor de

ken, die zich afvragcn waar hun !eden

genoemde groer kiezcrs bcpaald in

geblevcn zijn

meer dan in het conservatisme dat

u.:

Lucardic het CDA probeert aan te smc-

Het artikel wijst daarnaast np hct be-

ren. En beraald in mccr dan in het stre-

lang van de aanwezighcid van andere

vcn naar machtsbehoud in het centrum

maatschappelijkc organisatics, die ker-

van het politieke spectrum. Kennelijk is

nen vormen van de randkerkclijke gclo-

het CDA cen van de kcrnen gcworden

vigheid

van een alternatieve vorm van gclovig
zijn

'Celoven in macht' met conclusies. De
stelling dat het CDA naast een politic-

De parallel len met het verschqnscl 'cul-

ke ook een sterkc maatschappelijke

tuurchristendom',

zoals

Ook hicr komt de bundcl

beschrcvcn

machtspositie bekleedt cbnkzij ziJn in-

door AC Zijderveld, dienen zich aan.

vloed onder verwante particulicre orga-

Die zouden nader onderzocht moeten

nisaties. wordt door laap Woldcndorp

worden, al is een van de conclusies die

gerelativecrd Hij ziet twee ontwikke-

Zijderveld in verband daarrnee trok nu

lingen Aan de enc kant versmalling,

al

Het cultuurchnstendom

omdat door fusies het get a I en de a an-

loopt volgens hem gcvaar 'een slappe

hang van christelijkc organi.,atics af-

relcvanL

linzensoep' tc worden en daar het C:DA

neemt. Aan de andere kant vcrbreding,

in mec te slcpen. Daarom is er hehoeftc

omdat er algemene organisatie'> bestaan

aan een christen-democratic die 'voor

met 'een flinkc christclijke component'

het zout in de pap zorgt.'"

lpagina 150)
Tegelijk moct, zo zou cr aan tocgc-

In

aanvulling

op

hct

artikel

van

voegd kunnen worden in het Iicht van

PiJncnburg kan vastgesteld worden dat

de cnnclusie., van f'tjncnburg, dte ver-

CDA-politici zo bezien een enormc

breding onder maatschappeli)kc organi-

vcrantwoordelijkheid dragcn

saties met de nodige zorg worden

in hun

omgang met de diepste inspiratie van

gadege.,Jagcn. Onk al kcnnen de veral-

hun politiek handelen en in

gemeni<;ecrde organisaties 'ecn flinke

De grondige

hun omgang met de toe-

chri<;telijke component'. van vorming

vernieuwing bij de

komstkanscn voor een ver-

e11 opvoeding in christelijke waardcn

antwoordelijkc samenleving

kan vee I minder sprakc zijn dan in con-

oprichting van het
CDA heeft de partij
een belangrijke
voorsprong
gegeven.

waarin identitcit een rol kan

fessionele organisatic'>. De corrigerendc

blijvcn spclen

Niet aileen

en activcrende werking van uitgangs-

vanwegc de trouwe kcrkgan-

runten ontbreekt cr. }uist voor de zo

gcr, maar bepaald ook om-

bclangrijke groep randkerkeli)kcn ver-

wille van de randkerkelijken

dwipH er zo een kern van geloofshele-

De conclusie-; van het artikel

ving.
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