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Woord vooraf 

,,Kan iemand, die de grondslag van het CDA niet persoonlijk voor zijn 
rekening neemt, namens het CDA in een vertegenwoordigend lichaam 
(b.v. Tweede Kamer of Gemeenteraad) zitting nemen?" 

Over deze vraag openbaarde zich enkele maanden voor het eerste congres 
van het Christen Democratisch Appèl (23 augustus 1975) in interviews met 
en artikelen van enkele politieke leiders een belangrijk meningsverschil. 
Het congres van het CDA kwam tot een uitspraak, maar het was geen uit-
spraak, die de partijen bond. Het partijbestuur van de ARP kon zich niet 
vinden in de gedane uitspraak. De problematiek kwam opnieuw uitgebreid 
aan de orde in afzonderlijke partij-bijeenkomsten en in een speciaal beraad 
van de CDA-top. De discussies kwamen tot een afronding in de AR-partij-
raad van 13 december 1975, waar geconcludeerd moest worden, dat men 
elkaar beter was gaan verstaan, maar dat het meningsverschil er is ge-
bleven. Wellicht wordt het in de praktijk opgelost. 

Het CDA hield de gemoederen zeer bezig en in die bewogen periode van 
1975 kwam een lange reeks uitspraken, verklaringen, resoluties, moties en 
redevoeringen tot stand. Veel ervan is inhoudelijk waardevol, ook als 
achtergrondmateriaal en als illustratie van een worsteling van mensen en 
partijen om een ideaal op verantwoorde wijze gestalte te geven. Tezamen 
met de feiten is dit van belang voor de toekomst van het CDA. 

Daarom heeft de Stichting Kader- en Vormingswerk ARP de belangrijkste 
redevoeringen en de officiële verklaringen, resoluties, moties  etc.  ge-
bundeld in dit boekje. Vooral ook om het als documentatiemateriaal te 
kunnen gebruiken bij het kaderwerk. Het geheel wordt voorafgegaan door 
een inleidende beschouwing. 
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KVP-fractievoorzitter Andriessen maakte op 25 mei 1974 vanaf Castricum 
een tocht met een „CDA"-ballon. 



De functionering van de grondslag van het CDA 

Partijen schrijven hun eigen geschiedenis. Al naar gelang de mentaliteit is 
van de mensen, die een partij bevolken ontstaat er een bepaalde traditie 
en accepteren de leden als een vanzelfsprekendheid een aantal regels. 

j De toepassing van die regels geeft in de praktijk geen moeilijkheden. Men  
ill kent en herkent elkaar en weet wat men van elkaar kan verwachten. Een 

partij heeft altijd een grondslag en een doelstelling. Het zijn meer dan 
formuleringen, want zij vormen de weerslag van de zaken, die geaccep-
teerd zijn. Moeilijkheden kunnen ontstaan, wanneer partijen, die altijd 
een eigen leven hebben geleid een nieuw begin willen maken en daarbij 
tot een andere regeling komen, dan in één of meer van de partijen als 
juist en goed zijn ervaren. Dan komt een proces op gang, dat heel ge-
makkelijk een conflict teweeg kan brengen. 
Zo'n situatie deed zich voor ten aanzien van de functionering van het 
uitgangspunt voor vertegenwoordigers van het Christen Democratisch 
Appèl (CDA). 

De vraag is interessant hoe het bij de vorming van het CDA als samen-
werkingsverband van ARP, CHU en KVP zover kon komen en waarom 
het punt in geding nu juist tot een climax moest komen op het eerste 
CDA-congres. Per slot van rekening bestaat de CDA-top niet uit mensen, 
die vreemdelingen zijn in het Nederlandse politieke Jeruzalem. Natuurlijk 
is er gedurende een reeks van jaren bij herhaling gesproken over het 
functioneren van het uitgangspunt. 
Het kwam ter sprake bij de resoluties, die de partijraden behandelden 
voordat de statuten van het CDA werden opgesteld. Het was aan de 
orde toen de statuten werden behandeld, met name ook bij de interne 
discussies in de partijen. 
Bij de behandeling van de statuten door de partijraden werd tevens afge-
sproken, dat ter oplossing van overgebleven verschilpunten een con-
ference' zou worden bijeengeroepen. 
Dat was een bijeenkomst, waar het algemeen bestuur van het CDA in 
verdubbelde samenstelling bijeen zou zijn om tot een oplossing van die 
geschilpunten te geraken. Dit is het bekende ,,Woudschoten"-gebeuren 
geweest, waar naderhand velen zich op hebben beroepen en waarover 
nog al wat misverstanden zijn ontstaan. Bij de voorbereiding van deze 
bijeenkomst en op de bijeenkomst zelf kwam het functioneren van de 
grondslag ter sprake. 

Formulering van de grondslag 
Het probleem is, dat het functioneren van de grondslag niet diepgaand 
genoeg is doorgesproken tijdens het beraad van Woudschoten. 

str,cum Er waren veel zaken te regelen; er waren nuanceringen in de opvattingen 
over een aantal punten. Ten aanzien van enkele omstreden kwesties moes- 



ten er knopen worden doorgehakt o.a. met betrekking tot de formulering 
van de grondslag. 
Dat punt werd bevredigend geregeld en er werd ook wel geconstateerd, 
dat er verschil van mening bestond over de wijze waarop dat uitgangs-
punt moest of zou kunnen functioneren, maar het was een ander punt dan 
voor de conference van Woudschoten geagendeerd stond. 
Het idee leefde trouwens, dat de partijen elkaar daarop wel zouden kun-
nen vinden. 
Er was bovendien toch sprake van een verschil in benadering over de 
vraag wat het CDA zou kunnen betekenen en hoe het zich zou moeten 
presenteren. 
Gezien alle problemen, die er al geweest waren en die er nog lagen en 
vanwege het tijdgebrek kwam dit niet geagendeerde punt niet van a tot 
z ter sprake. De verwachting bestond bovendien, dat men hierop elkaar 
zou kunnen vinden. 

Het is achteraf een misrekening gebleken. De discussie kreeg een be-
langrijke impuls door het conflict in de KVP rond De Zeeuw c.s., omdat 
daardoor de gehele problematiek van de open-partij opnieuw ter tafel 
kwam en er uitspraken werden gedaan, die het vertrouwen in de bereikte 
overeenstemming krachtig ondergroeven. 
Overigens is het ook niet zo, dat er tussen de drie partijen over de ge-
hele linie ten aanzien van dit punt verschil van mening bestaat. Het 
dagelijks bestuur van het CDA heeft unaniem het model-reglement vast-
gesteld voor een gemeentelijk samenwerkingsverband. Van dit model-
reglement kunnen plaatselijke verbanden alleen maar afwijken na ver-
kregen toestemming. Artikel 6 uit dit reglement omschrijft de taak van het 
CDA-verband. Het eerste lid van dit artikel luidt:  Alien,  die grondslag en 
doel van het CDA onderschrijven, te brengen tot samenwerking". 

Binding aan grondslag in ARP, CHU en KVP 
Iedere Nederlander, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en instemt met 
grondslag, doel en middelen van de partij, kan lid zijn van de ARP. Zo 
formuleert de ARP het in artikel 6, lid 1 van de statuten. 
Binnen de ARP wordt van de leden geen verklaring gevraagd, waarin zij 
zich schriftelijk moeten binden. Leden van de ARP worden geacht door 
hun lidmaatschap in te stemmen met de grondslag, het doel en de midde-
len van de Partij. 

Van kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer wordt gevraagd, dat zij 
instemmen met het beginsel- en algemeen staatkundig program en met het 
program van actie. Uitsluitend partijleden kunnen worden gekandideerd. 
Dat laatste geldt ook bij de kandidaatstelling voor leden van de Gemeente-
raad en de Provinciale Staten. Zij moeten accoord gaan met het gemeente-
program respectievelijk het provincieprogram, dat wordt opgesteld door de 
gemeentelijke kiesvereniging respectievelijk de kiesverenigingen in iedere 



provincie. 
In de practijk hebben deze bepalingen niet tot moeilijkheden geleid ten 
aanzien van het voor hun rekening nemen van de grondslag door vertegen-
woordigers of door bestuursleden. 

CHU 
De CHU wordt gevormd door de plaatselijke kiesverenigingen, die als 
grondslag van samenwerking het program van beginselen aanvaarden. De 
leden van de CHU worden geacht daarmede in te stemmen. 
Voor zover bekend hebben zich bij de CHU geen moeilijkheden voor-
gedaan voor wat betreft de acceptering van het program van beginselen 
door candidaten in vertegenwoordigende lichamen. 

KVP 
Ten aanzien van de KVP kan worden opgemerkt, dat deze partij zich na de 
oorlog heeft losgemaakt van het kerkelijk leergezag en dat de partij is 
opengesteld voor anderen dan katholieken. Dat heeft er nagenoeg niet toe 
geleid, dat niet-katholieken plaatsen zijn gaan bezetten in vertegenwoordi-
gende lichamen; vaker komt het voor, dat niet-katholieken bestuursfuncties 
bekleden. 
De openheid, die de KVP hanteerde was voor een belangrijk deel in wezen 
een theoretische openheid. 

Voorgeschiedenis 
Bij de opstelling van de nota van de Contactraad Op weg naar een ver-
antwoordelijke maatschappij", is het open karakter van het CDA in op-
richting een punt van discussie geweest. De discussies daarover binnen 
de ARP in 1972, 1973 en 1974 zullen velen nog vers in het geheugen 
liggen. In de ARP is met name hoofdstuk 6 van de nota van de Contact-
raad een moeilijk punt geweest. 
Van AR-zijde is duidelijk gesteld en uitgesproken, dat iedereen lid zal 
mogen worden van het CDA, maar dat duidelijk moet zijn, dat het CDA een 
christelijke partij wil zijn. 
De AR-partijraad heeft op 23 juni 1973 op dit punt destijds een amende-
ment aangenomen. 
In de eerste alinea van deze resolutie wordt o.a. gesteld, dat in de nota 
van de Contactraad de hoofdlijnen voor een politieke strategie worden 
geschetst, die voldoen aan de eisen, die gesteld kunnen worden aan een 
strategie en- een beleid van een partij, die bij voortduring op de uitdaging 
van het evangelie wil antwoorden. 
De partijraad voegde hieraan toe: ,,n die zich daartoe laten gezeggen 
door de verplichtende norm van het evangelie, zodat er geen sprake kan 
zijn van gelijkwaardigheid van andere inspiratiebronnen.' 
Als gevolg hiervan werd na overleg tussen de drie partijen in de statuten 
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opgenomen, dat het evangelie richtsnoer is voor het politieke handelen 
van het CDA. 

Zeer uitvoerig is in de ARP over deze zaken gediscussieerd, met name ook 
omdat de partij een speciale werkgroep had ingesteld, die een notitie heeft 
vervaardigd over de nota van de Contactraad. De AR-partijraad heeft 
overigens - evenmin als de Unieraad van de CHU - de nota van de 
Contactraad nooit als zodanig aangenomen. Dit in tegenstelling tot de 
KVP, die zich officieel achter de nota van de Contactraad schaarde en 
deze geheel voor haar rekening nam. Ook hierover bestaat nogal eens 
enig misverstand. 
Het uitgangspunt en het functioneren daarvan bleef de gemoederen bezig-
houden. Ook toen de statuten van het CDA in behandeling kwamen. Op de 
AR-partijraad van 14 december 1974 werd een amendement op de statuten 
aanvaard, waarbij werd uitgesproken, dat Kamerkandidaten grondslag en 
doel, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de CDA-statuten, dienen 
te onderschrijven. Dit amendement heeft zijn ontstaan mede te danken aan 
de discussies, die tot dan toe gevoerd waren over betekenis van de 
grondslag van het CDA. 

Overwegingen vooraf 
De partijraden van ARP en KVP en de Algemene Vergadering van de CHU 
aanvaardden ieder een aantal amendementen op de CDA-statuten. Iedere 
partij had eigen opvattingen. Daarom was voor de statutenbehandeling in 
de partijen afgesproken, dat de verschilpunten op een ,,conference" zou-
den worden besproken en tot een oplossing zouden worden gebracht. Dat 
gebeurde door het algemeen bestuur van het CDA, dat in verdubbelde 
samenstelling bijeenkwam op 21 en 22 februari 1975 te Woudschoten. 
Na een lange discussie werd overeenstemming bereikt, waarbij wel een 
verschil van inzicht aan het licht kwam. De conference besloot, dat aan 
het politiek werkprogram, bedoeld in artikel 3 van de CDA-statuten, de 
volgende overwegingen dienen vooraf te gaan: 
a. het samenbindend element en het herkenningspunt zijn onze politieke 
strategie, ons actieprogram en ons beleid, zoals wij die als antwoord aan 
de evangelische oproep blijvend vorm willen geven; 
b. het CDA aanvaardt het evangelie als richtsnoer voor het politieke 
handelen; 
c. het CDA wil streven naar een maatschappij, waarin de bijbelse ge-
rechtigheid meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijk-
heid beter kan beleven en waarin het welzijn van  alien  wordt gediend; 
d. het CDA richt zich tot het gehele Nederlandse volk zonder onder-
scheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. 
Over de relatie tussen deze overwegingen en het politieke werkprogram 
schreef waarnemend-partijvoorzitter dr. D. Th. Kuiper in Nederlandse 
Gedachten van 1 maart 1975: «Op  deze wijze wordt duidelijk, dat het 



politiek program getoetst is aan grondslag en doel van het CDA. Door 
middel van de onderschrijving van een op deze wijze getoetst program 
geeft men te kennen, een dergelijke toetsing van grote waarde te achten, 
waardoor in een toekomstige CDA-fractie een appèl op deze toetsing een 
legitieme zaak is. In deze unanieme oplossing van de conference", die in 
de toelichting bij art. 3 van de statuten wordt opgenomen, komen de ver-
schillende tradities der drie partijen op een goede manier samen. Materieel 
is op deze wijze tegemoet gekomen aan de belangrijke bedoeling van het 
AR-amendement op art. 25 (van de CDA-statuten).' 

Na Woudschoten 
Na de conference van Woudschoten kwam echter door de discussie bin-
nen de KVP na het aftreden van voorzitter ir. D. de Zeeuw (maart 1975) 
aan het licht, dat de betekenis van de relatie tussen deze overwegingen en 
het erop volgende politieke werkprogram voor de vertegenwoordigers, die 
het program onderschrijven voor onderscheiden interpretatie vatbaar was. 
Er werd ook een verschillende interpretatie aan gegeven. 
Vanuit de verschillende tradities in de partijen was dat wel verklaarbaar, 
maar het was niet de bedoeling van Woudschoten. Daar was in onderling 
overleg wel duidelijk geworden, dat er een compromis was gesmeed, dat 
door de aanwezigen als werkbaar werd gezien. 
Het zou echter alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van een gelijk-
luidende interpretatie. 
Na zijn candidaatstelling voor het voorzitterschap van de KVP in april 1975 
verklaarde W. J. Vergeer, dat ook hij kiest voor een CDA dat open staat 
voor niet-christenen. Het CDA neemt het evangelie als richtsnoer voor het 
politiek handelen. Met het program richt het CDA zich tot de samen-
leving zonder daarbij onderscheid in het geloof te maken. Vergeer 
meende dat degenen die zich in dat program kunnen vinden ook alle 
functies moeten kunnen bekleden. Met De Zeeuw is ook nooit een ver-
schil van mening geweest over een open volkspartij, aldus Vergeer. *) 

Op 24 mei 1975 ging AR-fractievoorzitter, mr. W. Aantjes, in zijn rede voor 
de partijraad te Zwolle nader in op de kwestie van de zogenaamde al of 
niet open partij". Zijns inziens gaat het erom of kandidaten voor een 
vertegenwoordigende functie behalve met het politiek program ook met de 
uitgangspunten van de Partij instemmen" 
Na de in ,,Hervormd Nederland" van 12 en 19 juli 1975 gepubliceerde 
interviews met resp. fractievoorzitter mr. F. H. J. J. Andriessen van de KVP 
en fractievoorzitter mr. W. Aantjes van de ARP geraakte de discussie over 
de functionering van het uitgangspunt voor vertegenwoordigers van het 
CDA in een stroomversnelling, temeer daar op 23 augustus 1975 in het 
Haagse Congresgebouw het eerste CDA-congres gehouden zou worden 

*) Zie interviews met W. J. Vergeer in  reap.  Friesch Dagblad van 10 april 1975 en 
Elseviers Magazine van 16 juni 1975. 



en alle betrokenenen graag vóór dat congres klaarheid wilden. 
Kort voor het congres zetten ARP, CHU en KVP in afzonderlijke ver-
klaringen hun standpunt uiteen, terwijl het dagelijks bestuur van het CDA 
een ontwerp-resolutie voorbereidde, die niet de instemming kreeg van het 
gehele dagelijks bestuur van het CDA. 

CDA-congres 

Met name de heren Andriessen en Aantjes besteedden in hun rede-
voeringen op het CDA-congres aandacht aan de ontwerp-resolutie. Op 
deze wijze werd het verschil in opvatting bijzonder duidelijk onder woorden 
gebracht. 

Het CDA-congres van 23 augustus: v.I.n.r. W. J. Vergeer, mr. 0. W. A. 
Baron van Verschuer, dr. R. J. H. Kruisinga, prof. dr. P. 1. A. M. Steen-
kamp, mr. F. H. J. J. Andriessen en drs. J. de Koning. 

X' Bij de behandeling van de ontwerp-uitspraak door het congres diende de 
AR-afgevaardigde, F. Borgman, een amendement in. Hij stelde voor 

- 

ondersteund door een aantal andere congresleden - de voorgelegde for-
mulering in de resolutie aldus te lezen: 

Van de leden van het CDA en dus ook van de CDA-vertegenwoordigers 
wordt gevraagd, dat zij aanvaarden, dat het evangelie als richtsnoer voor 
het politiek handelen van het CDA geldt en dat zij op basis daarvan 
het uitgangspunt het program en het beleid uitdragen". 
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Zijn amendement bestond uit het toevoegen van twee woorden: het uit-
gangspunt. 
Ter toelichting op dit amendement verklaarde de heer Borgman, daarmee 
te willen vaststellen, dat vertegenwoordigers van het CDA niet alleen voor 
het program en het beleid, maar ook met overtuiging voor het uitgangs-
punt zouden moeten staan. 
Na een urenlange discussie werd het amendement-Borgman door het 
congres verworpen. Eerst had het congres een voorstel afgewezen de 
behandeling van de resolutie uit te stellen, teneinde de partijen gelegen-
heid te geven tot nader overleg. 
Hiermee was een conflict manifest geworden, dat de verdere uitbouw van 
het CDA bemoeilijkte. 
De besturen van de partijen gingen zich nader beraden over de gevolgen 
van de congres-uitspraak. 
Het partijbestuur van de ARP handhaafde het eerder ingenomen standpunt 
en constateerde, dat de uitspraak van het CDA-congres niet in overeen-
stemming is met de opvattingen van het AR-partijbestuur. Besloten werd 
een extra partijraadsvergadering uit te schrijven op 27 september 1975. 
Deze extra partijraad vond plaats in ,,De Doelen" te Rotterdam. Met over-
grote meerderheid nam de partijraad, na een hoogstaande discussie, in 
ongewijzigde vorm de door het partijbestuur voorgestelde resolutie aan, 
waarin werd aangedrongen op voortzetting van het gesprek met CHU en 
KVP over de binding aan de grondslag. De partijraad nam eveneens bijna 
unaniem een motie van ir. W. F. Schut aan, waarin de formulering van 
politieke beginselen door het CDA werd bepleit. 

Eén lijst onmisbaar 
Het door de AR-partijraad bepleite gesprek vond plaats op 30 en 31 okto-
ber 1975 te Berg en Dal. Daar vergaderde het dagelijks bestuur van het 
CDA, dat in meerderheid vaststelde, dat het meningsverschil (dat was 
blijven bestaan) over de vraag of van de vertegenwoordigers van het CDA 
mag worden verwacht, dat zij ook persoonlijk het evangelie voor hun 
politieke handelen aanvaarden, geen beletsel is voor de totstandkoming 
van één gezamenlijke kandidatenlijst van ARP, CHU en KVP bij de eerst-
volgende Tweede Kamerverkiezingen. 
In het beraad kwam men wel tot een nadere omschrijving van hetgeen 
verwacht werd van vertegenwoordigers van het CDA: het zullen met name 
herkenbare christen-democraten moeten zijn, die instemmen met de be-
naderingen zoals die in Plichten en Perspectieven" * worden geschetst. 
Dit beraad werd gevolgd door een vergadering op 15 november 1975 te 
Haaften, waarbij met name werd gesproken over de aflossing van de poli-
tieke hypotheek in verband met het tot stand brengen van één lijst. 

*) Plichten en Perspectieven, aanzet tot een profielschets van het CDA, zie lust  van 
CDA-publicaties achter in dit boek. 



Het dagelijks bestuur van het CDA kwam in meerderheid tot de conclusie, Resultal 
dat het uitkomen met één CDA-lijst bij de eerstkomende Tweede Kamer- 21 en 2 
verkiezingen onmisbaar is voor de geloofwaardigheid van het CDA in de 
nationale politiek en de verdere ontwikkeling daarvan. Een deel van het 
dagelijks bestuur was van mening, dat het al of niet voortbestaan van het Het CDA 

CDA niet op deze wijze diende te worden vastgelegd. Woudsch 
ARP, 20 C 

Geen beletsel dementen 

De conclusies van het CDA-beraad te Berg en Dal kwamen aan de orde waren aai 
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de grondslag tot een zekere afronding. staan het 
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Deze beknopte samenvatting van de feitelijke gang van zaken in 1975 te nemen 
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Resultaten ,,CDA-conference" te Woudschoten, 
21 en 22 februari 1975 

Het CDA-bestuur heeft op 21 en 22 februari 1975 in het conferentie-oord 
Woudschoten bij Zeist vergaderd in dubbele samenstelling (20 KVP, 20 
ARP, 20 CHU). Taak van deze zogenaamde CDA-conference was de amen-
dementen, die door de afzonderlijke partijen op de ontwerp-statuten 

*) 

waren aangebracht, te verwerken tot een eensluidende tekst. 
De discussie spitste zich toe op vier hoofdpunten: 

1. de wens om als toelichting op te nemen dat onder evangelie wordt ver-
staan het bijbels getuigenis van Gods geboden en beloften. 

2. de wens dat CDA-kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen 
schriftelijk hun instemming betuigen met grondslag en doel van het CDA. 

3. de wens een artikel, gebaseerd op het amendement Scholten (CHILI), op 
te nemen inhoudende dat de beslissing over één CDA-lijst bij de eerst-
komende Tweede Kamerverkiezingen te zijner tijd zal worden genomen 
door de bevoegde organen van de drie partijen aan de hand van de dan 
geldende parlementair-politieke situatie. 

4. de samenstelling van het CDA-congres (verdeelsleutel). 

Overeenstemming over hoofdpunten 
Ten aanzien van deze vier hoofdpunten werd het volgende overeen-
gekomen: 
Ad. 1. Bij artikel 2 van de statuten komt een voetnoot, zeggende, dat 
,,onder Evangelie wordt verstaan de gehele Bijbel, hier aangeduid met een 

in brede kring gangbaar woord". 
Ad. 2. Het door kandidaten te ondertekenen politiek werkprogram zal 
worden voorafgegaan door de volgende overwegingen: 

a. het samenbindend element en het herkenningspunt zijn onze politieke 
strategie, ons actieprogram en ons beleid, zoals wij die als antwoord aan 
de evangelische oproep blijvend vorm willen geven. 

b. het CDA aanvaardt het evangelie als richtsnoer voor het politieke 

handelen. 

c. het CDA wil streven naar een maatschappij waarin de bijbelse ge-
rechtigheid meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijk-
heid beter kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. 

d. het CDA richt zich tot het gehele Nederlandse volk zonder onderscheid 
naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. 
Ad. 3. a. Als voetnoot bij artikel vier zal worden opgenomen het eerste 
gedeelte van het amendement Scholten, inhoudende: 
Voor zover en voor zolang geen wijziging is gekomen in de huidige  pane- 

*)  De tekst van de definitieve CDA-statuten is achterin deze documentatie opgenomen. 
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'oerig gedis- 

7 't Is maar 

mentair-politieke situatie zijn de Tweede Kamerfracties van ARP, CHU en 
KVP niet gebonden het streven naar één CDA-Tweede Kamerfractie, als 
bedoeld in dit artikel, te realiseren. 
b. Over de beslissing met betrekking tot de ene CDA-lijst, is in plaats 
van het tweede gedeelte van het amendement-Scholten afgesproken het 
volgende bij de inleiding van de statuten te plaatsen: 
De desbetreffende beslissing zal zo spoedig mogelijk door de betrokken 
partij-organen worden genomen. 
Politiek moet september 1976 daarbij als uiterste termijn worden gezien. 
Dit brengt mee, dat de bevoegde partij-organen in hun voorjaars-vergade-
ringen zullen vaststellen of aan de voorwaarden voor een gemeenschappe-
lijke lijst wordt voldaan en daarover uitspraken doen. Zowel deze uit-
spraken als de parlementaire ontwikkeling zullen duidelijk aanzetten tot de 
definitieve beslissingen moeten geven. 
Ad. 4. Het congres zal als volgt zijn samengesteld: 600 afgevaardigden 
voor de KVP, 390 voor de ARP, 240 voor de CHU en 70 voor de recht-
streekse CDA-leden en daarboven ook de leden van het CDA-bestuur. 
Tenslotte bereikte de CDA-conference overeenstemming over de resteren-
de hangpunten zoals de benoemde secretaris, een gekozen presidium van 
drie leden en de mate van gebondenheid van gekozen vertegenwoordigers 
aan CDA-uitspraken. 

15 april 1975 
AR-kiesverenigingen en partijraad accoord met 
CDA-statuten 

De AR-kiesverenigingen en de AR-partijraad zijn accoord gegaan met de 
definitieve CDA-statuten. Hiermee is het CDA een federatie van ARP, 
CHU en KVP geworden. Reeds eerder hadden CHU en KVP ingestemd 
met de definitieve statuten. 

Kiesverenigingen 
De AR-kiesverenigingen hadden tot 15 april jl. gelegenheid een stembiljet 
met ja' en ,,neen" in te leveren. Van die mogelijkheid maakten 534 kies-
verenigingen van de in totaal Ca. 850 kiesverenigingen gebruik. (Ter ver-
gelijking: aan de stemming over de CDA-resolutie van 15 december 1973 
werd door 527 kiesverenigingen deelgenomen.) Bij het bepalen van de 
uitslag van de stemming werd het aantal stemmen geteld, dat iedere (mee-
stemmende) kiesvereniging kreeg toegewezen. De stemtoewijzing is ge-
schied overeenkomstig artikel 10, lid 5 van de partijstatuten. Dit betekent, 
dat aan elke kiesvereniging één stem is toegekend en voorts voor iedere 
vijftig leden één stem meer. Op grond hiervan is de volgende uitslag van 
de stemming door de kiesverenigingen vastgesteld: 

W 



• ja - 1075 stemmen (91,8 %) 
• neen - 93 stemmen (7,9 %) 
t blanco - 3 stemmen (0,3 %) 
In absolute getallen zijn de cijfers als volgt: van de 534 meestemmende 
kiesverenigingen stemden er 477 ja', 50 ,,neen", 2 stembiljetten waren 
blanco, terwijl er 5 ongeldige stembiljetten binnenkwamen. 

Partijraad 
Het partijbestuur koos voor de stemming over de CDA-statuten voor de 
zgn. zware procedure, overeenkomstig art. 32, lid 11 van de partijstatuten. 
Dit betekent dat ook de partijraadsleden tot 15 april jl. schriftelijk hun 
stem over de CDA-statuten hebben uitgebracht. De uitslag van de schrifte-
lijke stemming door de leden van de partijraad is als volgt: 
t ja - 172 stemmen (86 %) 
• neen - 28 stemmen (14 %) 
• blanco - 3 stembiljetten en 3 stembiljetten werden ongeldig verklaard. 
De einduitslag, bestaande uit de stemming van kiesverenigingen en partij-
raad tesamen, is op grond van het bovenstaande als volgt: 
• ja - 1247 stemmen (91 %) 
• neen - 121 stemmen (8,8 %) 
t blanco - 3 stemmen (0,2 %) 
Geconcludeerd kan worden, dat de AR-kiesverenigingen en de AR-partij-
raad tesamen met een ruime marge de vereiste tweederde meerderheid 
hebben overschreden, waardoor de CDA-statuten door de ARP zijn aan-
vaard. 
De stemcontrole commissie bestond uit mevr. C. van Drie-Meijer en de 
heren W. A. Haeser en M.  Pasts.  

(Overgenomen uit Nederlandse Gedachten van 19 april 1975.) 
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Fragment rede mr. W. Aantjes - AR-partijraad te Zwolle 
op 24 mei 1975 

?stemmende De open partij 

etten waren Er zijn een paar dingen die nog onvoldoende duidelijk zijn. Daartoe be- 
hoort helaas ook nog de kwestie van de zogenaamde al of niet open partij. 
Op onze vergaderingen hoor ik zeggen: zie je wel dat de open partij is 
afgewezen, De Zeeuw treedt erom af. Op KVP-vergaderingen wordt ge- 

ten voor de zegd: zie je wel dat het CDA best nog wel een open partij kan worden, 

artijstatuten. Schouten treedt erom uit de AR-fractie. Dat is een bizarre situatie die op- 

riftelijk hun heldering behoeft. Evenzeer moet duidelijk worden, of het conflict met 

de schrifte- De Zeeuw alleen het CDA gold dan wel ook zijn politieke opvattingen 
betrof. 

1k geloof dat de verwarring mede in de hand wordt gewerkt doordat het 

verklaard, begrip open partij niet door iedereen op dezelfde manier wordt gehanteerd. 

_n en partij- Het gaat erom of kandidaten voor een vertegenwoordigende functie be- 
halve met het politiek program ook met de uitgangspunten van de partij 
instemmen. Het is niet het afnemen van een soort geloofsexamen of het 
onderwerpen aan een principieel röntgenonderzoek. 

Ie AR-partij- Het gaat niet om het onderschrijven van een formule, maar die instemming 

meerderheid is nodig voor het voeren van het beleid. Als volksvertegenwoordiger wordt 

P zijn aan- je niet alleen gekozen op je program, je wordt ook gekozen op basis van 
vertrouwen. Dat vertrouwen is nodig, omdat je-ook moet kunnen afwijken 

leijer en de van het program. Dan moet je ook het gedachtengoed van die partij, de 
wortels van die politieke groepering vertegenwoordigen. Als fractievoorzit- 
ter moet ik tegen fractieleden kunnen zeggen (en zij omgekeerd tegen 
mij): dit of dat standpunt kun je toch niet volhouden op grond van het 
bijbelse uitgangspunt? Het is mijn laatste linie dat ik kan zeggen: vinden 
we nu echt dat dit evangelische politiek is? Dan moet niet één van de 
veertien kunnen zeggen: Voorzitter, dat zoeken jullie met z'n dertienen uit, 
Ik heb daar geen boodschap aan, uw uitgangspunt is het mijne niet. Dan 
zijn we politiek ontkracht." 
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Fragment uit interview met mr. F. H. J. J. Andriessen 
in Hervormd Nederland van 12 juli 1975 

Niet-christenen mogen op het CDA stemmen. Maar is er voor hen ook 
ruimte op vooraanstaande posten in het CDA? 

Ja, voor ons wel. De KVP is sinds de oorlog al een open partij. Er staat 
dan wel katholiek in de naam, maar de partij is altijd open geweest. 

Bij de ARP zal dat toch op grote bezwaren stuiten? 

Ja, ik begrijp niet, dat dit punt nu weer is opgekomen. Kijk, ik vind, dat je 
moet accepteren als lid van het CDA, in welke positie ook, dat het CDA 
zich beroept op het evangelie. Dat is legitiem binnen het CDA. lets anders 
is, dat ze voor zichzelf het evangelie als laatste grondslag voor hun hande-
len moeten beschouwen. 
Kijk, er zit een element in van langs elkaar heenpraten. We zijn het er over 
eens, dat je elkaar de maat niet moet nemen, of, letterlijk, elkaars doopceel 
niet moet lichten. Maar mensen die vijandig staan tegenover het evangelie 
zullen zich in het CDA niet thuisvoelen. Ik kan me er geen mensen in voor-
stellen, die het evangelie als waardeloos afwijzen. Maar het gaat me te 
ver, als geëist wordt, dat je voor jezelf het evangelie als inspiratiebron 
gebruikt. Voor mensen die het evangelie geloven is een beroep daarop 
doorslaggevend, mensen die het evangelie niet aanvaarden moeten er-
kennen, dat de meerderheid er wel door gedreven wordt. Iedereen die het 
eens is met de politieke doelstellingen kan lid worden en ons dus ook 
vertegenwoordigen. Het CDA is dus inderdaad geen confessionele partij 
meer, nee. 

Pretentie 

Maar waarom zou je dan geen lid worden van VVD, PvdA of PPR? 

Er zijn er die lid worden van een partij op grond van een beginsel of op 
grond van een program. Het CDA gaat uit van het evangelie en heeft een 
bepaald program. Voor het woord christelijke politiek" ben ik bang. Dat 
geeft zon pretentie. Zo christelijk is je politiek helaas niet in tal van 
opzichten. Maar dat neemt niet weg dat je het evangelie wel als uitgangs-
punt kunt hebben, waar je uiteindelijk je beleid op kiest. 

Maar je kiest dus voor het CDA omdat je het program goed vindt? 

Ja, het is geen christelijke partij. De PvdA neemt het socialisme als uit-
gangspunt. Maar ik ken hier in het parlement vier partijen die dat zeggen. 
De PvdA zegt wat socialisme is door wat zij in haar programma tot uit-
drukking brengt. 
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en Fragment uit interview met mr. W. Aantjes 
in Hervormd Nederland van 19 juli 1975 

,or hen ook ,,Deze zaak is van veel groter belang dan velen denken. Hierover moet 
opheldering komen, wil die ene CDA-lijst voor de ARP mogelijk zijn." 

rtij. Er staat De standpunten zijn duidelijk, maar hoe komt het CDA hier uit? Aantjes: 

eest. Ja, dat is in wezen simpel. Er zal een keus gemaakt moeten worden. De 
ARP-visie die door de CHU wordt gedeeld, zal ook door de KVP als uit- 
gangspunt voor het CDA aanvaard moeten worden." 

Mr.  W. Aantjes en mr. F. H. J. I. Andriessen op het CDA-congres van 
23 augustus 1975 te Den Haag. 

A. en A. 
Aantjes wijst erop, dat dit verschil van inzicht niet iets is tussen Andries-
sen en Aantjes. Het gaat om een verschil tussen KVP en ARP. Hij wil ook 
van te voren zeggen hoe belangrijk het is dat het tweemanschap ,,A en A" 
(Andriessen en Aantjes) blijft functioneren. De christen-democratische 
invloed in Nederland is er zeer mee gediend dat A. en A. zo goed met 
elkaar omgaan." 
Dat Andriessen niet goed begrijpt, dat de bezwaren van de ARP weer zijn 
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heeft e 
opgekomen na de partijraadsvergadering van de KVP, begrijpt Aantjes op p het 
zijn beurt weer niet. Maanden geleden heb ik gezegd wat ik nog steeds Maar 
zeg. Natuurlijk doen we bij elkaar geen röntgenonderzoek, zoals Steen- uitganc 
kamp dat noemt. En we zijn ook niet zo, dat we bij elke zaak de bijbel op is het'  
toepasbare teksten napluizen. Maar als je met zulke fundamentele dingen eindeli 
bezig bent als hier in het parlement, dingen die zeer ingrijpend zijn voor de het pol 
samenleving, dan wil ik in allerlei situaties tegen mijn partijgenoten kunnen ik zeg 
zeggen: Dit of dat kun je nooit volhouden als je aan politiek wilt doen op zijn. C 
basis van het evangelie. Het is mogelijk dat een ander zegt: Het evangelie maken 
is ook mijn richtsnoer, maar op grond van dat uitgangspunt kom ik tot een bE 
andere conclusies. Tenslotte zijn we maar mensen. Maar ik kan niet heb- spreek 
ben dat iemand in mijn fractie zegt: Aan die uitgangspunten heb ik geen 
boodschap, dat zoeken jullie met z'n dertienen maar uit. Ik heb dat An- 
driessen ook een paar maanden geleden gezegd en hij zei: Zie je dat echt 
zo? Ja, heb ik gezegd, dat is niet mijn mening, dat is de mening van de 
ARP. Toen hebben we mijns inziens een formule gevonden waar alle on- 
dubbelzinnigheid uit was weggehaald. 

Gedachtenwereld 
Op het weekend op Woudschoten zette een KVP-er dit in een betoog op 
losse schroeven, en toen heb ik onmiddellijk spreektijd gevraagd. Dat kon 
die avond niet meer, dat zou dan de volgende ochtend kunnen. Maar het 
programma was zo vol, dat dat over ging en het is mijn fout ook wel een 
beetje, dat ik daar toen niet op ben teruggekomen. De statuten werden 
vastgesteld en daarbij werd ook vastgesteld, dat je als CDA-vertegen-
woordiger ook de uitgangspunten van het CDA zou moeten onderschrijven. 
Je kunt namelijk geen beleid voeren op basis van een programma alleen, 
je bent ook vertegenwoordiger van de politieke richting, van de gedachten-
wereld van je groepering. Je kunt niet, alleen op grond van een program 
politiek bedrijven. Wij staan dagelijks voor situaties waarin ons programma 
niet heeft voorzien. Je moet de mogelijkheid hebben van je programma af 
te wijken en de kiezers moeten zich dat bewust zijn. Dus moeten ze ver-
trouwen kunnen stellen in de politici. Om dat vertrouwen te kunnen vragen 
moet de vertegenwoordiger één zijn met de politieke geestesstroming die 
hij vertegenwoordigt. Een vertegenwoordiger moet zowel het beginsel-
programma als het program van actie onderschrijven. Dat hoeft niet zo 
formeel allemaal. Aan handtekeningen hecht ik dan niet zoveel. Je zal ook 
een brief kunnen schrijven waarin je bevestigt, dat iemand kandidaat is en 
daarin opmerken dat aanvaarding van de kandidatuur niet alleen acceptatie 
van het program betekent, maar ook van de principiële uitgangspunten 
waarop dat program is geschreven. 

Appelabel 
Het gaat er niet om te beoordelen wie een goed christen is. Maar de kiezer 
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heeft er recht op te herkennen wie je bent. Andriessen zegt dat een beroep 
op het evangelie binnen het CDA legitiem is. Legaal bedoelt hij, vrees ik. 
Maar het moet zo zijn, dat wie namens het CDA aan politiek doet, op de 
uitgangspunten, het liefst zeg ik, de beginselen appelabel moet zijn. Anders 
is het voor de ARP niet mogelijk. Je kunt natuurlijk zeggen dat het uit-
eindelijk om politiek gaat, maar het omgekeerde is ook mogelijk: Dat je 
het politiek eens bent, maar blijvend niet in één partij kunt zitten. 
Ik zeg niet dat je als christen alleen in een beginselpartij werkzaam kunt 
zijn. Dat station zijn we gelukkig voorbij. Maar je moet wel een keuze 
maken. Of je kiest voor een program, of je kiest voor een partij die van 
een beginsel uitgaat. Dat moet je niet door elkaar halen. Je moet aan-
spreekbaar zijn op je beginselen." 

ar de kiezer 
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Standpunt CHU 
Verklaring 17 augustus 1975 

Nu voor het eerste en belangrijke congres van het CDA op 23 augustus 
a.s. de discussie over het uitgangspunt en de consequenties daarvan voor 
het CDA opnieuw is losgebrand, achten wij het onze plicht het standpunt 
van de CHU, in dezen, onder woorden te brengen. 
Vooraf willen wij over de aard van de discussie het volgende opmerken. 
Het is belangrijk en goed om over fundamentele zaken met elkaar te 
spreken en daarover duidelijkheid te krijgen. Wij moeten ons dan wel 
bewust zijn van het feit dat velen deze discussie niet begrijpen en dat de 
discussie wordt misbruikt door degenen die tegen de christen-democraten 
zijn. 
Wij dienen bij voortduring te bedenken dat deze discussie voor een be- 
langrijk gedeelte het gevolg is van gescheiden geloofswerelden van vele, 
vele jaren, die ander woordgebruik en het hanteren van andere begrippen 
tot gevolg heeft. 

Christelijke of christen-democratische partij 
Het standpunt van de CHU is als volgt te formuleren. Het CDA is een 
partij, die zijn inspiratie en toetsing wil vinden in het christelijk geloof. 
Alszodanig wil het CDA bepaald een christelijke of christen-democratische 
partij zijn. 
Het zich toeëigenen van een zo universeel uitgangspunt dient ons als 
christen-democraten met grote schroom te vervullen. Het dwingt ons tot 
voorzichtigheid als wij dit uitgangspunt zouden willen gebruiken om be- 
perkingen aan te leggen voor degenen die lid willen worden. 
De PvdA en de VVD zullen van hun leden verwachten dat hun politieke 
overtuiging gedragen wordt door socialisme, respectievelijk liberalisme.  

Zij die deze opvatting niet delen zullen geen behoefte hebben om lid te 
worden van deze partijen. Voor de christen-democraten geldt hetzelfde ten 
opzichte van hun gekozen uitgangspunt. 
Wij mogen echter geen extra beperkingen aanbrengen door enge inter- 
pretaties. Wat wij de leden vragen is te aanvaarden dat wij ons uitgangs- 
punt nadrukkelijk in de Bijbel zoeken (artikel 2 van de statuten van het 
CDA). 

vragen nimmer naar, noch matigen ons een oordeel aan over de mate 
waarin dit uitgangspunt voor een ieder in zijn persoonlijk leven gestalte  

heeft gekregen. Dat oordeel komt ons krachtens onze geloofsovertuiging 
niet toe. 
Dan immers zouden wij gaan uitmaken wie wel en wie niet door het oog 
van de naald" kan. 

Eppo C 
Wij zouden dan een partij worden gedragen door exclusief gehanteerde 
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gehanteerde 
Eppo Doeve in Elseviers Magazine van 23 augustus 1975 
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christelijke pretenties. Dat kan en dat mag niet. Wij willen elkaar de maat 
niet nemen. Wij zijn niet een geloofsgemeenschap maar wel een politieke 

/ Organisatie met een duidelijke christelijke signatuur. 
De verantwoordelijkheid voor de vraag wie lid wil worden van het CDA 
ligt louter en alleen bij het individuele lid zelf. 

Geen extra barrières 
Op grond van dit Bijbels uitgangspunt van de christen-democratie willen 
wij daarnaast geen extra barrières leggen voor degenen die ons willen 
gaan vertegenwoordigen. 
Wij kennen geen eerste en tweede rangs leden; geen ballotage, maar 
alleen volwaardige leden van onze CHU en derhalve ook van het CDA. 
Tenslotte dit. Het is heel begrijpelijk dat nu het CDA op het punt staat 
verder realiteit te worden velen onzer zich afvragen wat zij verlaten en 
waar zij aan beginnen. Met geloof, hoop en liefde (wat vooral in deze tijd 
inhoudt, begrip voor elkaar) moeten wij het gemeenschappelijk huis ingaan; 
moeten wij elkaar als christen aanvaarden, corrigeren en vasthouden. Met 
elkaar wetende dat Zo de Heer het huis niet bouwt, de bouwlieden tever-
geefs arbeiden". 

mr. 0. W. A. baron van Verschuer (voorzitter CHU) 
dr. R. J. H. Kruisinga (voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie) 

Standpunt ARP 
Verklaring partijbestuur 19 augustus 1975 

Het partijbestuur van de ARP, op 19 augustus 1975 in vergadering bijeen, 
blijft volledig staan achter de conclusies waartoe de drie christen-demo-
cratische partijen te Woudschoten zijn gekomen ten aanzien van de grond-
slag van het CDA, zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van de statuten. 
Het is van mening, dat deze afspraken voldoende zijn om de gerezen ver-
schillen van inzicht tot een oplossing te brengen. 
Het meent, dat in de gemaakte afspraken het karakter van het CDA als 
christelijke politieke organisatie en het functioneren van de grondslag voor 
het politiek handelen duidelijk zijn vastgelegd, zoals één en ander maal 
publiekelijk door de fractievoorzitter onder woorden is gebracht. 
Het acht het van belang, dat het dagelijks bestuur van het CDA met het 
oog op het CDA-congres van 23 augustus duidelijke uitspraken hierover 
voorbereidt voor het congres. 
Daarnaast is het gewenst, dat het CDA-bestuur en de drie partijbesturen 
zich blijven bezinnen op de relatie tussen het evangelie en het politiek 
handelen. 
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Standpunt KVP 
Verklaring partijbestuur 20 augustus 1975 

De laatste tijd is er opnieuw discussie ontstaan over de grondslag van 
het CDA. Het partijbestuur van de KVP blijft zich onverkort stellen achter 
de afspraken die in Woudschoten gemaakt zijn. 
Het CDA aanvaardt het evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen 
(zie art. 2 statuten). 
Het CDA legt zijn concrete doeleinden vast in een politiek werkprogram, 
waarmee het zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samen-
leving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering (zie art. 3 statuten). 
Deze beide artikelen bepalen het karakter van het CDA. Daarom is het 
CDA een christen-democratische politieke organisatie. Men mag het Appèl, 
gezien de grondslag, dan ook christelijk noemen. 
Er zijn mensen, die gezien hun achtergrond, het woord christelijk slechts 
met schroom gebruiken omdat zij er eerder pretentie dan intentie uit be-
grijpen. Anderen zijn bevreesd dat het CDA daarmee velen in ons volk zal 
uitsluiten die zich verwant voelen met de evangelisch geïnspireerde idealen 
van het CDA. 
Het CDA heeft zijn uitgangspunt nadrukkelijk vastgelegd in de statuten. 
Iemand die daar bezwaar tegen heeft, zal geen lid wensen te worden van 
deze politieke organisatie. Men zal alleen lid willen worden als men zich 
herkent in het geestelijk klimaat of vertrouwen stelt in de inspiratie, waar-
van men de waarde erkent en de politieke vertaling aanvaardt. 
Wie van het evangelie de waarde niet erkent of geen begrip heeft voor het 
geloof van anderen in de betekenis van het evangelie, ook voor de prak-
tische politiek, zal zich in het CDA niet thuisvoelen. 
Een politieke partij behoort echter geen eisen te stellen omtrent de per-
soonlijke geloofsovertuiging van zijn leden of daaraan gevolgen te ver-
binden voor de inhoud van hun lidmaatschap. 
Dat zou zich ook niet verdragen met de afspraken van Woudschoten 
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Eerste CDA-congres - 23 augustus 1975 

Ontwerp-resolutie voor CDA-congres *) 

Naar aanleiding van de discussie rond het CDA in de afgelopen weken 
stelt het dagelijks bestuur van het CDA aan het Congres voor het volgende 
uit te spreken: 
De grondslag van het CDA zoals weergegeven in de artikelen 2 en 3 van 
de statuten is aanvaard door de drie partijen. 
Deze beide artikelen bepalen het karakter van het CDA. Op basis hiervan 
wil het CDA zowel een christelijke als een christen-democratische politieke 
organisatie zijn. Beide termen bedoelen aan te duiden dat wij in de politiek 
willen handelen vanuit de geest van het evangelie. 
Van de leden van het CDA, en dus ook van de CDA-vertegenwoordigers, 
wordt gevraagd, dat zij aanvaarden dat het evangelie richtsnoer is voor het 
politiek handelen van het CDA en dat zij op basis daarvan het program en 
het beleid uitdragen. 
Het ligt niet op de weg van een politieke organisatie vragen te stellen, laat 
staan een verklaring te eisen omtrent iemands persoonlijke geloofs-
overtuiging. 
In de CDA-organen dient een bezinning te blijven plaatsvinden op de 
consequenties van de grondslag voor het practisch politiek handelen. 

Bij het Of 

AR-partijs 
Aantjes (r 
punt in. 

*) Bij de besprekingen over dit ontwerp in het dagelijks bestuur van het CDA namen 
AR-fractievoorzitter, mr. W. Aantjes en AR-partijsecretaris, D. Corporaal, een afwijkend 
standpunt in. 
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Openingstoespraak prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp 

Velen hebben met spanning en verwachting uitgezien naar deze dag; 
begin van een nieuwe fase in de christen-democratische ontwikkeling. Na 
de gesprekken in de groep van achttien, de Contactraad, na de samen-
werking bij programma's en rapporten, na de bundeling bij de verkiezingen 
in 1974 en de aanvaarding van onze statuten, is dit een geladen en belang-
rijk gebeuren. 
De eerste grote presentatie van het landelijk CDA in het eerste congres. 

Vijf kenmerken CDA 
In mijn openingswoord wil ik mij ertoe beperken om een vijftal kenmerken 
van het CDA aan te duiden. 
Voor de omschrijving van ons uitgangspunt zijn de artikelen 2 en 3 uit 
onze statuten maatgevend. Het evangelie is richtsnoer voor het politiek 
handelen en wij richten ons met ons werkprogram uitdrukkelijk tot het 
gehele volk. Wij hebben niet de pretentie van een christelijk alleen- 
vertoningsrecht. Wij hebben wel een intentie. Ik denk dan even terug aan 
de eerste christenen, die elkaar groetten met de woorden maranatha - de 
Heer komt. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat ook in de politiek voor een stuk in onze eigen 
handen ligt wat zij vol vertrouwen geloofden, dat spoedig komen zou. Dan 
willen wij eigentijdse antwoorden geven op die uitdaging, welke voor ons 
een opdracht en een brok geluk tegelijk is. 
Wat is vandaag recht doen, volgens de profeet Micha; 
waar wonen de verdrukten, die wij van Jesaja moeten helpen; 
wie zijn dichtbij en veraf de minsten der Mijnen. 
Wat betekent die klemmende oproep uit het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan ,,gaat heen en doet gij evenzo"; 
wat betekent dat vandaag voor ons? 
Wat betekenen de bijbelse waarden: 
zoals de menswaardigheid voor de abortuswetgeving; 
zoals de solidariteit, b.v. voor de inkomensverdeling; 
zoals de verantwoordelijkheid toegepast in de onderneming; 
zoals het rentmeesterschap als het gaat om onze productiemiddelen; 
zoals de verzoening als wij werken aan de internationale politiek en 
zoals de gerechtigheid als wij kijken naar de mondiale inkomensverhou- 
dingen. 
Als christelijke partij worden wij door die bijbelse noties gedreven, ja 
dwingend voortgestuwd en van daaruit doen wij een appèl om mee te doen. 
Vanuit deze grondhouding treden wij uit het isolement zoals Paulus de 
besloten opvatting weerstond en gelijk kreeg. 
Degenen die tot het CDA toetreden kopen een kaartje, dat aan twee 
kanten bedrukt is. Aan de ene kant het beginsel en aan de andere kant 
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flp het politieke beleid dat in onze ogen vandaag de vertaling daarvan behoort 
te zijn. Wij zijn dus niet een loutere programpartij, maar ook niet een puur 

mar deze dag; getuigende beginselpartij. Het kaartje heeft twee kanten en dat betekent 
ntwikkeling. Na een organisatie waarin beginsel en beleid op vitale wijze met elkaar ver- 
na de samen- bonden zijn. 

de verkiezingen Daarom zijn wij een Christen-Democratisch Appèl. 
3den en belang- 

Traditie van drie partijen 
eerste congres. Wij staan in een traditie van drie partijen die samen 250 jaar oud zijn. Als 

wij omkijken naar onze pioniers, naar Groen van Prinsterer, Kuyper,  

Lohman,  Talma, Schaepman, Slotemaker de BruIne en Aalberse, dan blijkt 
iJftal kenmerken dat hun denken en werken één felle aanklacht was tegen liberalisme en 

socialisme. Denk eens aan wat Groen betoogde over de vrije concurrentie 
alen 2 en 3 uit en het kapitalisme. Dat was keiharde taal. 
Dor het politiek Het is dan ook een vertekening om onze politieke voorttrekkers te ver- 
ukkeljk tot het eenzelvigen met het socialisme en het liberalisme, alsof zij niet telkenmale 
iristeljk alleen- een eigen weg hebben gewezen. 
even terug aan Daar in het verleden ligt het fundament van onze christen-democratie, toen 

naranatha - de reformatorische en katholieke christenen elkaar vonden in hun strijd voor 
de eigen school. Wat hebben zij daar niet voor geofferd. Die eigen school 

k in onze eigen staat aan het begin van de christen-democratie in ons land en soms schept 
komen zou. Dan het verleden wel heel zware verplichtingen. In zijn Utrechtse Deputaten- 
welke voor ons rede van 1891 bezweert Abraham Kuyper de mannenbroeders om een 

christelijk-democratische ontwikkeling van onze volksstaat voor te be- 

reid en'. 
n; Later schreef Kuyper aan de toenmalige leider van de socialisten, Troelstra, 

ik ben altijd democraat geweest en als christen-democraat hoop ik te 

de barmhartige sterven". 
Ja, ik herhaal het, wij staan in een ontwikkeling waarbij wij traditie en 

toekomst kunnen verbinden. 
Daarom willen wij een Christen-Democratisch Appèl. 

Veelvormigheid 
Het CDA moet ruimte bieden voor veelvormigheid. Wij hebben te maken 

middelen; met minstens 3 stromen die moeten samenvloeien tot één grote rivier. Dat 
>litiek en behoeft geen nadeel te zijn, een meerstromenland blijkt dikwijls een 
nkomensverhou- vruchtbaar gebied. 

Ook in de toekomst als die ene CDA-rivier er is, zullen onderstromen nog 
es gedreven, Ja lang doorwerken. Wij, die streven naar een veelkleurige samenleving, naar 
om mee te doen. een pluriform bedrijfsleven, naar het behoud van de kleine gemeenschap, 
roals Paulus de wij mogen die grondgedachten in onze eigen organisatie niet verwaar-

lozen. 
dat aan twee Dan zullen er rekkelijken en preciesen; 

de andere kant institutionelen en improviseerders; 
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traditionelen en modernisten en 
hardlopers en wandelaars blijven. 
Dat kan winst betekenen mits wij ons de chinese wijsheid aandachtig zijn 
wees niet bang om langzaam te vorderen, vrees wel de stilstand. 

Risico's 
Wij zelf weten dat een bepaalde bandbreedte binnen het CDA aanvaard-
baar is juist omdat wij familie van elkaar zijn en elkaar gevonden hebben 
op het kaartje, waarover Ik zojuist sprak. 
Dat kan in een Organisatie, die verder gaat dan alleen programmatische 
verwantschap, die dieper gaat; die kan wel een stootje velen en dan 
kunnen de marges ruimer zijn. 
Bij oppervlakkige families bestaan weinig moeilijkheden; bij intense 
familie-relaties komen ze voor en . . . daar worden ze ook opgelost. Wij 
bouwen een huis dat de charme heeft van het nieuwe en de aantrekkelijk-
heid dat het een stuk eigenheid mogelijk maakt. Dat brengt risico's met 
zich mee. 
Wie niets wil riskeren moet thuis blijven. 

Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, voorzitter van het CDA. 
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Vraag niet precies hoe onze weg zal lopen; 
waar we komen in 1979 en 
waar wij zijn in 1982. 
Zorg wel, dat we geen verstek laten gaan. 
De geschiedenis is een oordeel ook over hen, die op beslissende mo- 
menten buiten spel stonden. 
Beziet alles en behoudt het goede. 
Ja, dat wel maar ik hecht aan goede afspraken. 
Wij bouwen geen nieuwe K.V.P., 
geen vergrote ARP of een 
veranderde CHU; 
wij bouwen met erkenning van tradities en eigenheid wel een nieuw tehuis. 
Daarom maken wij het Christen Democratisch Appèl. 

Groeimodel 
Het CDA is een groeimodel. Geleidelijk aan wordt het CDA-huis uitge-
bouwd en dat betekent ook een stuk afbouw van de ARP, CHU en KVP. 
Dat schept moeilijkheden en soms onaangename verrassingen. Onze sta-
tuten voorzien daarin en staan nu niet meer ter discussie, evenmin als de 
beslissing over de ene CDA-lijst, die aan de afzonderlijke partijen is voor-
behouden. 
In de inleiding van onze statuten staat dat de basis voor de beslissing 
over de ene lijst in het parlementaire jaar 1975-1976 aanwezig zal moeten 
blijken. Welnu het is hierbij als met een deur met twee sleutels. Eén sleutel 
ligt op het Binnenhof. Het parlementaire jaar 1975-1976 betekent: 
aanvang: over drie weken; 
tijdsduur: driekwart jaar; 
plaats van handeling: Den Haag; 
uitvoerders: onze fracties in de Tweede en Eerste Kamer. 
Er bestaat een wisselwerking tussen de basis en ons parlementaire werk. 
In het parlement moet de wens van de basis geloofwaardig worden ge-
maakt. In het afgelopen jaar is op het Binnenhof ondanks moeilijke om-
standigheden door onze fracties daar hard aan gewerkt. Ik constateer dat 
met grote erkentelijkheid. Toch wil ik gaarne vandaag nog eens de wens 
uitspreken, dat de christen-democraten in de Tweede en Eerste Kamer erin 
slagen om samen een opzet te maken, die in zich verenigt enerzijds onze 
wens van eendrachtig optreden en anderzijds de verschillende positie, 
waarin de fracties zich politiek nu nog bevinden. 
1k sprak over een deur met twee sleutels. Welnu de andere sleutel ligt in 
het land. 

CDA-verbanden 
De groei van het CDA gaat daar steeds door. Als ik vandaag een beroep 
doe op de fracties om een vorm te vinden, waarin eendracht gepaard 
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wordt aan verscheidenheid, dan doe ik daarnaast een beroep op u  alien  
om overal CDA-verbanden in het leven te roepen. 
De leden van de ARP, CHU en KVP moeten dit najaar in overleg ook met 
de rechtstreekse leden, die het bewijs vormen van ons treden buiten de 
eigen kring, nu CDA-verbanden van de grond trekken, opdat onze fracties 
in raden en staten en ook in Den Haag een degelijke basis hebben. 
Daar is dus werk aan de winkel en deze tweede sleutel is even belangrijk 
als die op het Binnenhof. 

Het is mijn vaste overtuiging dat later bij de beoordeling van de wordings-
geschiedenis van het CDA zal blijken dat de wens in het land de doorslag 
heeft gegeven. 

Daarbij spreekt een verworvenheid, die ik niet in aantallen of bladzijden 
kan uitdrukken, maar die ik wel in aanwezigheid van u allen wil vermelden. 
Altijd weer als ik ergens kom, dan krijg ik het te horen: ,,Wij hebben hier 
jarenlang naast elkaar geleefd, maar nu hebben wij elkaar na een lange 
scheiding weer herkend". 
Die winst van de herkenning heeft geleid tot een nieuwreveil. 
Wat onmogelijk leek in dit land, wordt werkelijkheid. 
De chinese schrijver Lee Siuun drukt het zo goed uit: Als er tussen twee 
dorpen geen weg bestaat, maar 1000 mensen gaan van het ene dorp naar 
het andere, dan is er een weg". 
Daarom groeit het Christen-Democratisch Appèl. 

Een eigen weg 

De zegen van de herkenning in ons tijdsgewricht geeft unieke kansen. 
AAP, CHU, KVP en rechtstreekse leden, hebben elkaar niet gevonden om 
afbrokkeling tegen te gaan of om redenen van pure machtspolitiek. 
Wij geloven wel dat het CDA een eigen weg kan wijzen voor ons gehele 
volk, omdat deze bundeling het meest geëigende instrument is en daardoor 
een appèl kan worden gedaan op velen die onze partijen verlaten hebben 
of zich nooit tot ons aangetrokken hebben gevoeld. 
Op dit breukpunt van de tijd waarin we groeien naar geheel nieuwe maat- 
schappelijke en internationale verhoudingen en waarin wij lijken te gaan 
naar een andere cultuurfase, hebben wij iets te bieden. 

Een eigen weg, die geen aftreksel of surrogaat is van wat anderen doen. 
Als ik in ruwe trekken die eigen weg moet tekenen dan noem ik u enkele 
voorbeelden: 
Onze gedachten over: 

De bescherming van het menselijk leven in alle fasen en op alle plaatsen, 
ook op Straat; 

de erkenning van het gezin als vitale cel in onze samenleving; 
de spreiding van de cultuurgoederen over het gehele volk; 
de strijd tegen de vervreemding, die springstof onder de democratie; 
de verdediging van onze rechtstaat tegenover grote machtsconcentraties 
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oep op u  alien  en geweldadig optredende groepen; 
de hulp aan de derde wereld ondanks onze economische stagnatie; 

verleg ook met de steun aan de Navo als instrument van vredes-politiek; 

eden buiten de de inzet voor het behoud van de kleine gemeenschap; 

at onze fracties een eerlijke normering van de inkomensverhoudingen; 

ebben. een juiste verdeling van de gevolgen van de werkloosheid; 

even belangrijk de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle deelgenoten in de 
onderneming; 

n de  wordings-  de gemengde economische orde en een op de gemeenschap georienteerde 

nd de doorslag ondernemingsgewijze produktie; 
de strijd tegen ongecontroleerde macht in alle sektoren 

Echt appèl op velen 
Kijk dat zijn zo enkele van onze wegwijzers naar een verantwoordelijke 
maatschappij. 
Dat is ons doel, een verantwoordelijke maatschappij, ten dienste van de 
afzonderlijke mens, het pronkstuk van de schepping, en ten dienste van 
de gehele samenleving, dichtbij en veraf. 
Als wij dat weten over te brengen, als wij de kansen weten te grijpen, dan 
kan een nieuw reveil in onze kring uitgroeien tot een echt appèl op velen 
om mee te doen. 
Een christen-democratisch beroep om ons overal in te zetten voor de 
medemens, die de beelddrager van God is. 
Dat wil het Christen Democratisch Appèl. 
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Rede mr. F. H. J. J. Andriessen, 
voorzitter KVP-Tweede Kamerfractie 

In de zomer van 1972 zette de nota van de Contactraad *) de Nederlandse 
christen-democraten definitief op weg naar het CDA. 
De nota leek te verschijnen onder een goed gesternte. De drie christen-
democratische partijen werkten samen in de regering en er leek voldoende 
tijd tot 1975 om de voorstellen van de nota uit te werken. Die voorstellen 
waren duidelijk: maak van de drie partijen één partij met het evangelie als 
grondslag, een duidelijk vooruitstrevend program, één lijst bij de verkie-
zingen van 1975 en daarna één fractie in het parlement. 
Het liep anders. De verkiezingen kwamen in 1972. De tijd ontbrak om de 
voorstellen uit te werken. De verkiezingen maakten duidelijk dat samen-
werking geboden Is. De kabinetsformatie 1972/1973 nog meer. De groei 
naar het CDA toe ging door. Je zou zeggen, tegen de verdrukking in. 
Bij de Statenverkiezingen van 1974 bleek het CDA succesvol. Nu zijn de 
verkiezingen van 1977 in zicht. Een moeizaam groeiproces, nu eens bij de 
partijen, dan bij de Kamerfracties, maar taai en toch aan de basis ver-
rassend snel wortel geschoten. En men kan zich afvragen: waarom willen 
wij dit, waarom willen wij groeien tegen de verdrukking in. Waarom willen 
wij wat velen voor onmogelijk houden. Is dat een zaak van machtsdenken, 
groot willen zijn, de zaken naar je hand willen zetten? 

Macht in discussie 
Het gaat in de politieke strijd om idealen, ideeën, om doelen, maar ook 
om de macht om ze te realiseren. De christen-democraten hebben in be-
langrijke mate macht en invloed verloren. En wij zijn daar nog niet altijd 
aan gewend. Wij willen ook wat van die invloed terugwinnen. ik kom daar 
rond voor uit. Maar dat moet niet gaan ten koste van beginsel, program of 
beleid. Dat zal onze politiek voos maken. Het is goed dat het vraagstuk 
van de macht in onze samenleving volop in discussie is. Machtsuit-
oefening moet veranderen als mensen mondig worden. Die machtsuit-
oefening moet ook veranderen als die mondige mensen dreigen in groter 
wordende structuren in de knel te komen. Ik weet nog niet precies hoe 
dat allemaal moet. ik weet wel dat wij als christen-democraten daarover 
moeten denken, 1k weet wel dat wij als christen-democraten in elk geval 
ten diepste trouw moeten blijven aan de democratie als enige aanvaard-
bare vorm van machtsuitoefening over en ten behoeve van verantwoorde-
lijke mensen. In de democratie staat macht onder kritiek. En dat is goed, 
want machtsuitoefening hoort dienst te zijn. 
De bisschoppen van Nederland vroegen in hun Vastenbrief van 1974 van- 

*) Nota Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij'', juni 1972, zie lijst van 
CDA-publicaties achterin dit boek. 
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Mr.  F. H. J. J. Andriessen, voorzitter van de KVP-Tweede Kamerfractie. 
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uit de evangelische boodschap aandacht voor het vraagstuk van de macht. 
En als in dit schrijven de Almacht van de Heer zelf wordt uitgelegd als een 
macht tot dienst aan de mensen, hoeveel temeer dan ligt er voor ons, 
politici, een opdracht om menselijke macht tot menselijke dienst te maken. 
Om de mens ten dienst te zijn, eigenmachtig te zijn en daardoor ook in 
staat tot dienst aan elkaar. 
Die opdracht blijft een voortdurende uitdaging voor christen-democratische 
politiek die geloofwaardig wil zijn. Geloofwaardigheid, dat is wat het moei-
zame groeiproces stuwt en tegelijkertijd ophoudt. Stuwt omdat eenheid 
van uitgangspunt ongeloofwaardig is bij verdeeldheid in beleid en orga-
nisatie. Ophoudt, omdat eigen traditie, geestelijk klimaat, opvattingen ook, 
herijkt of herwogen moeten worden. Omdat er de worsteling is van de ver-
trouwde eigenheid, naar een nog onbekende gezamenlijkheid. Eenheid is 
voorwaarde voor geloofwaardigheid: voor de oudere mens die vraagt naar 
onze bijdrage aan een veranderende maatschappij waarin zoveel ver-
trouwds verloren gaat. Eenheid is voorwaarde voor geloofwaardigheid: 
voor jonge mensen, die ons antwoord willen horen op de critische vragen 
die zij stellen aan onze samenleving. 

Beginselpartij nodig 
Ik wees op het vraagstuk van de macht. ik wijs op hoofdstuk  VI  van het 
advies van de Permanente Program Advies Commissie *), over de sociaal-
economische politiek. Oude instrumenten werken niet meer. Nieuwe zijn 
nog niet ontwikkeld en we laten teveel buiten beschouwing dat de mensen 
het tenslotte zelf moeten doen, dat er een andere mentaliteit nodig Is om 
inflatie, werkloosheid en verspilling principieel te kunnen bestrijden. Als er 
veel op drift raakt is er een politiek nodig die op vaste grond staat, is 
er een partij nodig die op vaste grond staat. Daarom is in onze maat-
schappij met meer vragen dan antwoorden, een beginselpartij nodig die 
kracht en consistentie put uit blijvende waarden en normen; dat beginsel 
helpt en ondersteunt, maar het verplicht evenzeer en laat in program en 
beleid gemakkelijke oplossingen niet toe. ik wil dit voor een enkel onder-
deel proberen uit te werken. 

Gerede twijfel 
Voor mij ligt een belangrijk deel van de boodschap van het evangelie voor 
de politiek gevangen in de woorden ,,persoonljke verantwoordelijkheid" 
en solidariteit". Persoonlijke verantwoordelijkheid, ruimte scheppen voor 
vrije verantwoordelijke mensen met de structuren die nodig zijn om die 
verantwoordelijkheid te hoeden en begeleiden, een kans te geven. Wij 
erkennen dat de economische orde gebreken heeft. Maar zijn niet bereid 

*) Eerste jaarlijks advies van de Permanente Program Advies Commissie van het 
CDA', juli 1975, zie lijst van CDA-publicaties achterin dit boek. 
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de ondernemingsgewijze productie te vervangen door een door de over-
heid geleide planeconomie. Wij hebben gerede twijfel aan de uitkomsten 
van een markteconomie en wij willen die twijfel omzetten in beleid waarin 
de markt beter werkt. Maar we schaffen de markt niet af in ruil voor een 
planningssysteem dat wel tot bureaucratie, maar niet tot betere behoeften-
bevrediging leidt. 
Wij willen verder met de medezeggenschap in het sociaal-economisch 
leven, de mensen meer zeggenschap geven in de maatschappij. Verder 
met een inkomensbeleid dat ongerechtvaardigde verschillen verkleint. 
Daarom zijn we blij met een Inkomensnota die nog veel vragen openlaat 
maar het probleem ten principale aan de orde stelt. Het zal niet meer uit 
de discussie verdwijnen en terecht. Wij houden vast aan een rijk en ge-
varieerd aanbod aan welzijnsvoorzieningen. Welzijnsbeleid dient aan te 
sluiten bij wat er leeft in de samenleving aan inspiratie en levenskracht. 
Daarom hecht Ik zo aan het particulier initiatief in al zijn facetten op deze 
terreinen, maar stel ik tegelijk de eis dat ook dit particulier initiatief zich 
voortdurend vernieuwt en richt naar nieuwe eisen uit de samenleving. Er 
is onmiskenbaar een tendens tot concentratie van macht op deze terreinen 
bij de overheid. 
Ons beleid is gericht op een dialoog tussen overheid en samenleving van-
uit eigen goed begrepen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. 

Werkloosheid 
Wie vandaag het woord solidariteit uitspreekt, moet wel eerst en vooral 
denken aan de werkloosheid in ons land. Een problematiek nieuw in deze 
omvang en nieuw in zijn ontstaan. De regering heeft waarachtig niet stil 
gezeten en daarvoor prijs ik de regering. Toch zou het beleid wezenlijk 
aan waarde hebben gewonnen als er een duidelijke visie op de toe-
komstige ontwikkeling van arbeidskosten en een meer positieve benadering 
van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven, onderdeel van zou zijn ge-
weest. ik hoop dat regering en bedrijfsleven in de komende maanden tot 
een gezamenlijke aanpak zullen komen die via matiging in arbeidskosten 
en lastenverlichting in 1976 een bijdrage aan de oplossing van het vraag-
stuk levert. 

evangelie voor Grote inflatie niet solidair 
Noordeljkheid" Het beleid voor 1976 en volgende jaren moet onder extreem moeilijke om- 
scheppen voor standigheden worden gevoerd. De ontwikkeling van de uitgaven in de 
lig zijn om die achter ons liggende periode maakt beperking in de stijging onvermijdelijk. 
te geven. Wij De ontwikkeling van de conjunctuur vraagt om expansie van die uitgaven. 

'ijn niet bereid De financieringsmogelijkheden zijn begrensd. De inflatie ligt aan alle 
kanten op de loer met alle ellende van dien. Inflatie, eigenlijk een ander 

nimissie van het woord voor meer willen hebben dan je eigenlijk krijgen kunt. En dat ver-
volgens afwentelen op anderen die weerloos zijn: de mensen die hun hele 
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leven voor een klein pensioentje gesappeld hebben. De mensen die hun 
geld leenden aan de staat en nu een rendement krijgen beneden elk peil. 
De kleine zelfstandige ondernemer die belasting betaalt over schijnguldens 
en zijn bedrijfsvermogen niet op peil kan houden. Het toelaten van zon 
grote inflatie is wezenlijk niet solidair zijn. Wij zullen ook hier herkenbaar 
moeten zijn omdat we solidair willen zijn. En dat kan alleen maar door 
eerlijk te zeggen wat kan en wat niet kan. En als er dan minder ruimte is 
voor lonen, dan ook voor andere inkomens. 

Aarde bewoonbaar maken 
Ik moet mij beperken en spreek vandaag derhalve niet over internationale 
solidariteit. Alleen dit. Wie vandaag alleen maar solidair wil zijn tot aan 
de landsgrens, staat gelijk met hem die gisteren zich beperkte tot familie 
of clan. De aarde bewoonbaar maken is onze opdracht, niet alleen het 
eigen land. Een werkelijk bewoonbare aarde is de beste voorwaarde voor 
vrede en veiligheid. 

Grondslagdiscussie 
In de recente grondsiagdiscussie is wel gesuggereerd dat voor mij het 
evangelie als richtsnoer geen bindend karakter voor het CDA zou hebben. 
Die veronderstelling is nergens op gebaseerd. 1k heb toen de zaak in dis-
cussie was gekomen in reacties slechts bevestigd wat ook in de concept-
verklaring staat, nl. dat leden van het CDA moeten aanvaarden dat de 
partij het evangelie als uitgangspartij heeft. Over de vraag hoe het 
evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen zal functioneren, zijn er 
interpretatieverschillen. ik herken mij in de verklaring van het dageijks 
bestuur van het CDA, omdat ik daarin terugvind de opvatting neergelegd 
in de verklaring van het partijbestuur van de KVP. Het CDA behoudt 
daardoor de mate van openheid, die ons altijd voor ogen heeft gestaan bij 
de uitwerking van de nota van de Contactraad en bij de statuten. 
Ik ben mij ervan bewust dat ons uitgangspunt mensen ervan zal weer-
houden aan onze partij mee te doen. Maar ik weet ook dat er mensen 
zijn die zich met ons ideaal verwant voelen en wel willen meedoen. Het 
CDA zal daar naar mijn opvatting rijker van worden. 

Christelijke partij? 
Is het CDA nu ook een christelijke partij of niet? Ik heb mij daarover in 
een interview onlangs een uitspraak in negatieve zin veroorloofd, die bij 
velen slecht begrepen en slecht gevallen is. Het woord christelijk" wordt 
blijkens de recente discussies in onze partijen in geheel verschillende be-
tekenissen gebruikt. ik erken dat ik dit feit onvoldoende heb onderkend. 
Mag ik u zeggen wat ik ermee heb bedoeld. Twee dingen. 
In de eerste plaats heb ik grote huiver de aanduiding christelijk te ver-
binden met politiek of partij, vanwege de pretentie die van het woord kan 
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mensen die hun uitgaan. Die huiver wordt ook door vele reformatorische christenen ge- 
eneden elk peil. deeld. Mijn vriend Aantjes schrijft in zijn Tijd-artikel *): Het is jammer dat 
er schijnguldens er nog nooit een term is gevonden, die enerzijds duidelijk aangeeft door 
)elaten van zo'n welke principiële uitgangspunten een ,,christeljke" partij zich wil laten 
hier herkenbaar leiden en die anderzijds de pretentie vermijdt die velen er (niet onbegrij- 

heen maar door peljk) in horen". 
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Enkele krantenkoppen omstreeks de 23e augustus, de datum van het 

eerste CDA-congres. 

Maar ik zie ook dat anderen de term verstaan vanuit de norm die zij stelt 
en de intenties die eruit spreken voor de politiek, zonder de pretentie dat 
die opdracht al vervuld zou zijn. Voor hen is wezenlijk de inspiratie van 
het christelijk ideaal die uitgaat van dit woord, voor mij was het meer de 
beduchtheid voor de pretentie die het naar anderen zou kunnen wekken. 
Maar ik heb niet willen zeggen dat, naar zijn norm genomen, het CDA 
geen christelijke partij zou zijn. 

CDA geen gesloten groepering van christenen 
In de tweede plaats heb ik in de context van het interview willen zeggen 
dat het CDA geen gesloten groepering van christenen is, dat er in het 
CDA plaats is voor anderen die zich met ons verwant voelen, zoals dat in 
de Nota van de Contactraad en de statuten van het CDA is neergelegd. ik 

*) Weekblad De  ltd'  dd. 16 augustus 1975. 
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beperkinger 

den. 

GeloofWaar 
Politiek is 
christen-der 
jaren vele v 
Onze partij 
de mensen, 
geven, zich 
mens, die 
genodigd i 
mans en he 

•denk dat er geen misverstand zou zijn gerezen, indien ik dit in de betref-
fende passage duidelijker zou hebben uitgedrukt. Welnu, Ik zou willen 
vragen de passage in deze geest te willen verstaan, omdat Ik hem zo heb 
bedoeld. 
Samenvattend stel ik dat de enige grondslag die het CDA heeft als richt-
snoer voor het politiek handelen, het evangelie, rechtvaardigt het CDA 
een christelijke partij te noemen, en wel vanuit de norm die het stelt en 
de intentie die het aanduidt: ni. streven naar een maatschappij waarin de 
bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt. Die aanduiding mag echter niet wor-
den begrepen als een belemmering voor de toetreding tot het CDA van al 
degenen in de Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofs-
overtuiging of maatschappelijke groepering, die zich door het politiek 
werkprogram voelen aangetrokken. 

Partnerkeuze 
Heeft zon partij toekomst? ik ben ervan overtuigd. De Statenverkiezingen 
van 1974 bewijzen dit. De basis wil het, veel kiezers ook. De vraag naar 
de betekenis van het evangelie voor het politieke handelen zal ons bezig 
blijven houden, naar ik hoop vooral in deze zin of wij ernst maken met 
onze zorg voor de zwakken en kwetsbaren in onze samenleving. Het gaat 
dan om program en beleid. 
Het program maken we zelf, voor het beleid hebben we anderen nodig. 
Daarbij stelt zich de kwestie van de partnerkeuze. Die keuze heeft ons 
in deze periode verdeeld. De vorming van één fractie zal een dergelijke, 
destijds begrijpelijke, maar te betreuren ontwikkeling, in de toekomst 
voorkomen. Daarom is de fractie van de KVP er op uit in het komende 
parlementaire jaar een beslissende stap te zetten op de weg naar de 
politieke eenheid en de integratie van de drie Kamerfracties in de geest 
van de voorstellen die van verschillende zijden zijn gedaan. 
De keuze van een eventuele partner in de toekomst wordt vandaag niet 
gemaakt. Daar is het nog te vroeg voor. Toch overweeg Ik liever de keuze 
van een partner dan de oppositie. Een serieuze politieke partij behoort er-
naar te streven regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Oppositie heeft 
een eigen onmisbare functie in een volwassen democratie maar is toch 
principieel tweede keus. Oppositie kan aantrekkelijke kanten hebben, men 
behoeft haar ook niet te schuwen. 
Maar het zou mijn wens zijn dat socialisten en, christen-democraten 
elkaar zodanig in een gezamenlijk constructief beleid in deze brugperiode 
zouden kunnen vinden, dat voortzetting van de samenwerking vanuit het 
CDA in volstrekte gelijkwaardigheid via een normale democratische pro-
cedure en in een parlementair kabinet mogelijk zou zijn. Men zal dan wel 
voor een gezamenlijk beleid moeten willen staan en de één zal de ander 
de ruimte moeten laten van zijn ideologie en de daaruit voortvloeiende 
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beperkingen voor verwerkelijking van het eigen program moeten aanvaar-

den. 

Geloofwaardige daden 
Politiek is een zaak van woorden, maar vooral van daden. Over de 
christen-democratie in zijn groei naar eenheid toe zijn gedurende vele 

jaren vele woorden gesproken. 
Onze partijen, de kiezers, wachten op daden. Geloofwaardige daden om 
de mensen, zeker de mensen die in de knel zitten, meer mogelijkheden te 
geven, zichzelf te ontplooien en gelukkig te zijn. Het gaat tenslotte om de 
mens, die geschapen is naar het beeld van zijn Schepper en daarom uit-
genodigd is zijn unieke mogelijkheden te stellen in dienst van de even-
mens en het beheer van de schepping. 
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Rede van mr. W. Aantjes, 
voorzitter van de ARP-Tweede Kamerfractie 

CDA tussen wenselijkheid en werkelijkheid 

Waarom zijn wij hier en waarom sta en spreek ik hier? Daar is maar één 
reden voor: als een getuigenis dat wij bij elkaar behoren en ook bij elkaar 
willen behoren. 
Niet om de ogen te sluiten voor de werkelijkheid, maar om blijk te geven 
van onze wil om ondanks die werkelijkheid tot elkaar te komen en bij 
elkaar te blijven. 
Het CDA wil een appèl zijn op ons volk. Vandaag op onze struikelende 
weg van wenselijkheid naar werkelijkheid is het allereerst een appèl op 
elkaar en op onszelf. 

Fundament 
Dat appèl geeft een fundament. Ik zeg dit niet voor deze gelegenheid. 
Twee jaar geleden heb ik op een partijraad van de ARP gezegd: wat ons 
aan KVP en CHU bindt, en wat links-rechts-schema's (die ook ons niet 
weinig bedreigen!) verre te boven gaat, is een diepgeworteld vertrouwen 
in de kracht niet van de CHU of van de KVP of van de ARP, maar van 
het evangelie; niet in wat wij met het evangelie doen, maar wat het 
evangelie met ons kan doen. 
Dat vertrouwen en die overtuiging is ook de achtergrond van wat het 
CDA in zijn statuten omtrent het richtsnoer voor het politieke handelen 
heeft uitgesproken en aanvaard. 
Het drukt zwaar op mij, dat desondanks dit congres wordt gehouden en 
mijn toespraak moest worden voorbereid en nu moet worden uitgesproken 
onder de last van de jongste discussies. 
Discussies, die niet betreffen het uitgangspunt zelf, maar de practische 
betekenis en toepassing ervan. 
Wat ik zeer betreur is, dat deze discussies niet zijn gevoerd toen de pro-
blemen zichtbaar werden, ik heb vóór Woudschoten, op Woudschoten en  
ná  Woudschoten (en op de AR-partijraad van mei ook in het openbaar) 
daarop aangedrongen. Daarom is er geen reden elkaar ,,verloochening 
van Woudschoten" te verwijten, want het verschil was bekend maar nooit 
goed aan de orde gekomen. Het heeft mij wel geraakt, dat het genoemde 
verwijt mij voorafgaand aan het zware beraad van donderdag publiek wel 
is gemaakt. 

Geforceerd 
Door het zo laat in discussie komen van de verschillen, dreigen deze nu 
geforceerd te worden beslist door een resolutie, die de problemen niet 

42 



oplost en alleen verplaatst. Dit behoef ik niet toe te lichten; iedereen kan 
het begrijpen en anders wel in de kranten lezen. 
Het is jammer, gezien ook de sfeer waarin de besprekingen donderdag- 
avond werden gevoerd, dat de tweeërlei benadering die toen ter tafel 
was niet in de partijen aan de basis, in bespreking komt, ik heb gepleit 

.. 

i )aar s maar een 
voor af een unaniem voorstel af ni geen voorstel. Dit is afgewezen. 

an  ook bij elkaar 
Daardoor wordt u nu voor een geforceerde beslissing geplaatst. Dit nood- 
zaakt mij helaas mijn toespraak, in afwijking van mijn aanvankelijke be- 

rn blijk te geven 
doelingen, vooral daarop te richten. 
Het verschil zit niet in de formulering van de grondslag. 

Le komen en bij Het verschil zit ook niet in het al dan niet hanteren van een meetlat of het 

nze struikelende 
vragen van een persoonlijk geloofsgetuigenis. Die zinssnede n de ont- 
werpresolutie trapt een open deur in en wekt alleen maar verkeerde sug- 
gesties omtrent andere bedoelingen. 
Het is ook geen haarkloverij. Het kan helaas niet anders dan dat de be- 
slissingen aan de hand van formuleringen worden genomen. Zeer subtiel 
lijkende verschillen kunnen voor de zaak die erachter schuil gaat, be- 

ze gelegenheid. 
wat ons gezegd: 

slissend zijn. Om een voorbeeld ter verduidelijking aan de politiek te ont- 

lie  ook ons niet 
lenen: of voor de VN-resolutie over Israël de Engelse dan wel de Franse  

rteld vertrouwen 
tekst wordt gevolgd, of het woordje ,,de" er wel of niet in staat, daarmee 

ARP, maar van 
kan de veiligheid van Israël staan of vallen. Zo beslissend kunnen op 

het maar wat 
papier zeer subtiel lijkende verschillen zijn. ik hoop dan ook dat we het 
vandaag niet zoeken in subtiele formuleringen en interpretaties, maar 

nd van wat het 
zullen discussiëren over de achterliggende zaken zelf. 

litieke handeen 
Het gaat er niet om dat wij weleens zullen uitmaken wie er christen is en 
wie niet. Dat is en blijft voor ieders eigen verantwoordelijkheid en ge- 

dt gehouden en 
weten. Het zijn caricaturen die de discussie bederven. 

en uitgesproken 
Tot de orde roepen 

ir de practische Waar het wel om gaat, is dat het aanvaarden van het evangelie als richt- 
snoer geen vrijblijvende zaak kan en mag zijn. Daar is het evangelie te  

rd  toen de pro- kostbaar en te uniek voor. Zwaarder referentiekader dan het evangelie is 
Voudschoten en er niet. De vraag is niet: hoe goed christen iemand is, maar hoe serieus 
i het openbaar) hij het principiële uitgangspunt van de door hem vertegenwoordigende 
,,verloochening politieke richting neemt voor zijn politieke activiteiten; in hoeverre het be- 

(end maar nooit ginsel niet alleen op papier geldt, maar ook in het practisch beleid als 
t het genoemde maatstaf en zelfs als voornaamste en laatste maatstaf zal functioneren, en 
dag publiek wel waar je in die zin ook elkaar op tot de orde mag roepen. 

Niet als een last, maar als een bevrijding. Niet omdat je je aan het 
evangelie moet houden, maar omdat je ook (en zelfs) in de politiek mag 
wandelen aan de hand van Gods geboden en beloften. 

Ireigen deze nu Wat dit betekent, daarover spreek ik vanuit een bittere maar niettemin 

problemen niet dankbare ervaring. De ARP was in 1973 verdeeld over de politieke koers 

43 



Mr.  W. Aantjes, voorzitter van de AR - Tweede Kamerfractie. 

44 

op een wi 
splitst. 
Dat de AR 
vertrouwen 
ingrjpends 
lk heb erv 
stormen te 
politieke Pl 
Het heeft I 
velen zoze 
tussen Am 
verholpen. 
de verkiari 
Pat heeft 
n'iel. ik ka 
wkkeling 

heiden (tol 
samenwerk 
is genoem 
is geworde 

Tweeërlei 
Het gaat 
houding bI 
spanning i 
open part 
onderschei 
richtsnoer 

flc kan mij 
partij

!  
snoer zal 
en daarme 
Omgekeer 
sequent hI 
met elk tol 

Het zoco 
toe dat hl 
iedereen c 

Open part 
Wij hebbe  



I 

op een wijze die elke niet-beginselpartij onherroepelijk zou hebben ge-

splitst. 
Dat de ARP deze beproeving heeft doorstaan, dankt zij uitsluitend aan het 
vertrouwen dat het gemeenschappelijk beginsel sterker is dan ook het 
ingrijpendste actuele politieke inzicht. 
Ik heb ervaren en getuig er hier van, dat een beginselpartij in staat is 
stormen te doorstaan, waaronder een partij waarin uiteindelijk slechts het 
politieke program bindend is allang zou zijn bezweken. 
Het heeft mij erg verdriet dat de discussies in de afgelopen weken door 
velen zozeer zijn herleid tot een meningsverschil of zelfs een conflict 
tussen Andriessen en Aantjes. Als dat de kwestie was, was het gauw 
verholpen. Andriessen heeft het KVP-standpunt vertolkt en ik heb blijkens 
de verklaring van het partijbestuur het AR-standpunt vertolkt. 
Dat heeft niets te maken met een verkoeling tussen de heren A2. Integen-
deel. ik kan mij niet anders voorstellen dan dat de gedachte, dat de ont-
wikkeling onze hechte samenwerking zou kunnen bedreigen voor ons 
beiden (tot in onze gezinnen toe) een schrikbeeld is, omdat die hechte 
samenwerking van wat wel het politieke tweelingschap van het Binnenhof 
is genoemd, voor mijn gevoel bijna een deel van onze politieke motivatie 
is geworden. 

Tweeërlei visie 
Het gaat om heel iets anders. Het gaat om tweeërlei visie op de ver-
houding beginselpartij en open partij. Het CDA wil beide zijn. Daar zit 
spanning in, wat mij betreft: daar zit inconsequentie in. We hebben de 
open partij aanvaard. Het CDA doet een beroep op iedereen zonder 
onderscheid. Wij hebben ook de beginselpartij aanvaard: het evangelie zal 
richtsnoer zijn voor het politieke handelen. Dit moet beide tot zijn recht 
komen! 
Ik kan mij voorstellen dat iemand zegt: het is niet consequent de open 
partij niet door te trekken tot en met de politieke vertegenwoordigers in 
de hoogste staatsorganen. Het zo consequent de open-partijlijn doortrek-
ken, leidt ertoe dat de statutaire grondslag, dat het evangelie richt-
snoer zal zijn voor het politieke handelen, slechts tot een papieren regel 
en daarmee onwaarachtig en krachteloos wordt. 
Omgekeerd kan ik mij ook voorstellen dat iemand zegt: het is niet con-
sequent het principiële karakter van de partij niet door te trekken tot en 
met elk toetredend lid van een plaatselijke afdeling. 
Het zo consequent doortrekken van de beginsel-partijljn leidt er echter 
toe dat het open karakter geheel verdwijnt en daarmee het beroep op 
iedereen onwaarachtig en krachteloos wordt. 

Open partij en beginselpartij 
Wij hebben beide aanvaard. Dat leidt tot een andere CDA dan de KVP 
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van vandaag, èn het leidt tot een andere CDA dan de CHU en de ARP 
van vandaag. Wij hebben beide aanvaard, open partij èn beginselpartij. 
Dit kan niet anders betekenen dan dat zij ook in elkaar hun begrenzing 
vinden. De grens van de beginselpartij is, dat de openheid niet tot een 
loze kreet mag worden. De grens van de open partij is dat het beginsel niet 
tot een papieren declaratie mag worden. 
Op die basis hebben wij elkaar gevonden inclusief de inconsequentie die 
dat naar twee kanten met zich meebrengt. Wie één van die inconsequen-
ties eruit wil halen, verbreekt in feite het compromis en vraagt alsnog een 
eenzijdige keus. De voorgelegde concept-resolutie van de meerderheid 
van het CDA-bestuur, hoe mild ook geformuleerd, doet die eenzijdige 
keus. 1k waardeer in de resolutie, dat het geen nieuwe sussende formule 
is, die weer voor allerlei interpretaties vatbaar is maar inderdaad een 
duidelijke keus maakt. Maar het is wel een keus die de spanningsverhou-
ding tussen beginselpartij en open partij eenzijdig ten gunste van de open-
heid beslist. 

Richtsnoer voor het politieke handelen 
Ervan uitgaande dat beginsel en openheid elkaar begrenzen, ligt die grens 
mijns inziens daar, waar het politieke handelen aan de orde komt. Daar-
over spreken de statuten immers met zoveel woorden: richtsnoer voor 
het politieke handelen. 
Welnu, wil dit enige betekenis hebben, dan zal het moeten zijn voor 
degenen, die tot dat politieke handelen worden geroepen. 
Daarom heb ik voorgesteld de desbetreffende alinea in de concept-reso-
lutie aldus te lezen: ,,CDA-leden, die zich beschikbaar stellen voor een 
vertegenwoordigende politieke functie worden geacht voor de uitoefening 

A daarvan in te stemmen met het door het CDA voor het politieke handelen 
fJ aanvaarde richtsnoer en het met inachtneming daarvan opgestelde poli-

tieke program". 
,,Wordt geacht". Dat wil zeggen: géén meetlat, geen handtekening, géén 
verklaring, maar geheel zelf de verantwoordelijkheid laten dragen door de 

\ betrokkene. 

1975.  

,,Voor de uitoefening van hun politieke functie". Dat wil zeggen: géén 
vragen naar persoonlijk geloof, doopbewijs, kerkgang, levensstijl of wat 

( dan ook. Uitdrukkelijk alleen gericht op het politieke handelen. En de 
, verantwoordelijkheid geheel laten bij het geweten van de betreffende 

vrouw of man zelf. 
Ik betreur het dat dit door de meerderheid van het CDA-bestuur is ver-
worpen, gezien ook de gevolgen die dit onvermijdelijk en noodzakelijk zal 
hebben. Het gaat mij om het behoud van het CDA als politieke bedding 
van de eigen hoofdstroming naast de drie andere: liberalisme, democra-
tisch-socialisme en marxisme. Het CDA niet alleen voor 1975 en 1977, 
maar voor 1981 en verder. Het CDA als drager en uitdrager van een 
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politiek, waarin het evangelie zowel in zijn bewogen wervende als in zijn 
ergernis oproepende kracht herkenbaar is. 

Beginselpolitiek nodig 

Het evangelie geeft geen rechtstreekse richtlijnen voor het practische 
politieke handelen. Dat is waar, maar het ademt wel een geest die richting 
geeft aan het politieke handelen. Er is niet minder dan ooit, maar meer 
dan ooit beginselpolitiek nodig met de boodschap van verantwoordelijk-
heid, solidariteit, verzoening, dienend gezag, vrede door recht. Geen 
boodschap die naar de mens is, wel een boodschap die mens en mede-
mens dient. 

Niet om te heersen, maar om te dienen 

Een christen-democratisch politiek, niet om de grootste te zijn, maar om 
de minste te zijn. Niet om elkaar de oren te wassen, maar om elkaar de 
voeten te wassen, zoals ik het eens in de Kamer heb gezegd. Niet om te 
heersen, maar om te dienen. Niet om nieuwe macht te verwerven of om 
oude macht te restaureren: het CDA is geen instelling van politieke monu-
mentenzorg. Wel een christen-democratisch appèl, waarin niet ikzelf maar 
de ander centraal staat; niet Nederland maar de wereld. En een CDA, 
waarvoor de verhouding van de christenheid tot Israël een zaak is om 
wakker van te liggen. Een CDA, dat de ergernis die het evangelie altijd 
oproept niet uit de weg gaat; die ergernis niet zoekt maar ook niet 
schuwt. Het CDA voor een politiek, waarin de verwarring van voorrechten 
met rechten (hoe gemakkelijk zien wij onze voorrechten niet voor onze 
rechten aan) wordt ontmaskerd; een politiek, waarin tot uitdrukking komt 
dat er geen rechten zijn die niet tevens en allereerst voorrechten zijn. 
Een politiek die vanuit die instelling bijvoorbeeld ook de eigendom be-
nadert, ik heb Van Agt eens de vraag horen stellen: hoe zit het eigenlijk 
met de sociale functie van de eigendom? Ja, ja, hoe zit het eigenlijk daar-
mee? Dat is de meest relevante vraag ten aanzien van de eigendom, veel 
relevanter dan de twistvraag over privébezit en gemeenschapsbezit. 
Een politiek die niet vraagt: hoe wordt ik of hoe wordt mijn groep of mijn 
electoraat er beter van, maar: wat is er beter voor mens en samenleving. 

Mattheus 25 
Het evangelie geeft geen rechtstreekse richtlijnen voor het politieke han-
delen. Neen, maar het geeft wel richtlijnen voor het rechtstreekse poli-
tieke handelen, en soms wel degelijk heel concreet. Leest u er Mattheus 25 
maar eens op na: Hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreem-
delingen huisvesten, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. 
Maar dat moeten wij dan wel  nû  voor vandaag toepassen. Intussen zijn 
wij 2000 jaar verder, en kijk eens om u heen! 

De hongerigen worden niet gevoed; zij sterven als ratten langs de wegen 
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van hun uitgedroogde landen. En als wij 1 % van ons nationaal inkomen 
voor ontwikkelingssamenwerking uitgeven hebben wij meer zorg over de 
vraag of die ene procent wel goed wordt besteed dan over de vraag of 

die 99 % die wij voor onszelf reserveren wel goed wordt besteed. 
De dorstigen worden niet gelaafd. Zij worden aan hun lot overgelaten. En 
als wij ons aan ons televisietoestel volzuigen met het vergif van de con-
sumptiereclame, dan zit ons de verhoging van de alcoholaccijns meer 
dwars dan de ellende van de dorstigen in de wereld. 
En de vreemdelingen worden niet gehuisvest. Zij worden gediscrimineerd 
en uitgewezen. En wij laten ze uitwijzen, tenzij wij ze nodig hebben om 
het werk te doen waaraan geen Nederlander ondanks honderdduizenden 
werklozen zijn handen wenst vuil te maken. 
De naakten worden niet gekleed. Zij worden uitgestoten. 
En de gevangenen wOrden niet bezocht. Zij worden gemarteld. En wij 
vinden dat wij al heel wat doen (ik spreek over mezelf) als wij een kaart 
van Amnesty International als kerstgroet rondzenden in plaats van een 
zoete afbeelding van de herdertjes in Efratha's velden.  

De wereld hunkert naar christelijke politiek 
Geen plaats voor christelijke politiek? 
De wereld hunkert naar christelijke politiek! 
Een politiek, die spreekt voor wie geen stem hebben: die handelt voor 

Mr.  W. Aantjes na het uitspreken van zijn rede voor het CDA-congres.  
Mr.  Andriessen  applaud  iseert. 
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Dr. R. J. I- 

Het rével 
- een v 
tiende e 
werken. 

wie geen handen hebben; die een weg baant voor wie geen voeten heb-
ben; die helpt wie geen helper hebben. 
Kunnen wij dan wel iets doen? Staan wij dan niet machteloos tegenover 
al deze geweldige noden? Ik weet dat het vooral in het gezelschap van 
vele anti-revolutionairen en christelijk-historischen niet zonder risico is de 
naam van Dorothée  Salle  te noemen. Maar waarom zouden wij haar alleen 
onder het theologische ontleedmes leggen, en niet ook horen de klacht en 
aanklacht van een mens die niet los kan komen van Christus, maar steeds 
weer vastloopt op de christenen? In haar gedicht over het overwinnen van 
de machteloosheid springen als een bevrijding plotseling de woorden naar 
voren: 
Bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld 
dat genoeg was 
voor  alien  
Bij ons is al eens 
iemand opgestaan 
uit de doden. 
Zo uniek, zo exclusief is het evangelie. En zo is het een richtsnoer voor 
het politieke handelen. Als dat niet herkenbaar is in een christen-demo-
cratische politiek, verdient het die naam niet. 

Aan welke kant sta je? 
Christelijke politiek wordt gekenmerkt door verantwoordelijkheid, dat wil 
zeggen dat je er weet van hebt verantwoording te moeten afleggen, ant-
woord te moeten geven. De eerste vraag,-die aan eenmens gesteld werd, 
luidde: Adam waar ben je?" Dat is de vraag die ons gehele leven be-
geleidt, ook in de politiek, bij iedere beslissing telkens weer: mens, waar 
ben je? Waar sta je in de problemen van de wereld? Aan welke kant sta 
je? 
Die eerste vraag zal ook de laatste vraag zijn die ons zal worden gesteld 
en dan zal hij niet luiden: Hoe goed heb je verdiend?" (dat is de vraag 
die ons hier ook in de politiek te veel bezighoudt) maar: ,,Hoe goed heb 
je gediend?" Het antwoord op de vraag die dan gesteld wordt, wordt hier 
gegeven. 
Vanuit dat besef politiek te handelen, daarin wordt christelijke politiek 
herkenbaar. Daarin nemen wij elkaar niet de maat. Daar lichten wij elkaar 
niet op door. Daar spreken wij elkaar wel op aan. Daar roepen wij elkaar 
wel mee tot de orde. Daar binden wij elkaar wel aan (en dat moet dan 
helaas wel formeel worden vastgelegd). 
Dat is ons richtsnoer. En wie het voorrecht te beurt valt (want dat is het) 
als vertegenwoordiger van deze richting op verantwoordelijke posten tot 
politiek handelen te worden geroepen, wordt voor dat politieke handelen 
geacht daarmee in te stemmen. Het Christen-Democratisch Appèl zal zo 
zijn, wil het werkelijk christen-democratisch zijn. 

Rede vat 
voorzitte 

Juist in he 
dunkt me, 
christelijk 
Wat juist I 
en Savorni 
Wat juist 
Slotemake 
Als wij de 
da Costa, 
kenmerken 
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Rede van dr. R. J. H. Kruisinga, 
voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie 

Juist in het kader van een nieuw réveil van de christen-democratie moet, 
dunkt me, de vraag gesteld worden wat de betekenis juist nu is van een 
christelijk réveil nu. 
Wat juist nu de betekenis is van de beleidslijn die Groen van Prinsterer 

en Savornin  Lohman  ons hebben meegegeven. 
Wat juist nu namen als Nolens, Ariëns, Schaepman, Kuyper, Talma en 
Slotemaker de BruIne voor ons betekenen. 
Als wij de situatie, waarin de mannen van dit réveil Bilderdijk, Heldring, 
da Costa, van Dijk leefden, vergelijken met nu, dan zien we, dunkt me, 
kenmerkende overeenkomsten. 

Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de CHU - Tweede Kamerfractie. 

Het réveil in Nederland was toen - en het zal ook nu weer moeten zijn 
- een verzet tegen de sterk gehumaniseerde en gerationaliseerde acht-
tiende eeuw, waarvan de geest ook in de volgende eeuw bleef door-
werken. 
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Drie kentekenen van het réveil 
Er zijn een drietal kentekenen van het réveil die met name voor onze tijd 
van grote betekenis zijn. 
In dit verband mogen wij noemen dat het réveil gekenmerkt geweest is: 
1. In de eerste plaats de evangelische alliantie die in zijn fundament de 
oecumenische christelijke gezindheid ademde. 
En ook dat dienen we goed te bedenken. 
2. In de tweede plaats was een kenmerk van de christen-democratie het 
verlangen naar een gerealiseerde christelijk-sociale actie. 
Naar een actie zoals Slotemaker de BruIne die zuiver formuleerde in 
Christelijk Sociale Studiën, waarin deze zijn nieuwe program samenvat: 
De zuivering in ons gehele geestelijke en sociale leven te bevorderen 

bij de enkelingen en de kerken - in gans ons volk door gans ons volk - 
te werken voor de vernieuwing van ons volksbestaan uit de kracht van 
Jezus Christus - te zoeken naar de losmaking van het gebondene en de 
opheffing van het gezonkene niet in de weg der barmhartigheid enkel, maar 
in dienst van gerechtigheid vooral te arbeiden aan de ontplooiing van 
de krachten des Evangelies - te haken naar de verheerlijking Gods". 
3. En in de derde plaats is kenmerk van de christen-democratie het ver-
langen naar arbeid in christelijke gemeenschap. 
Het geen betekende het werken in kleine kernen, in groepen die als 
krachtig zuurdesem in de maatschappij konden werken. 
Het réveil van de negentiende eeuw heeft in deze kenmerken nog zijn 
volle betekenis voor onze maatschappij behouden. 
Zij raakt hier aan de essentie van wat wij als psychohygiënische proble-
matiek van de moderne tijd mogen aanduiden. 

Oecumenische gezindheid 
De oecumenische gezindheid van de christenheid is als ooit noodzakelijk. 
De christelijke sociale actie krijgt met name vanuit een mondiaal gezichts-
punt een nieuw perspectief maar ze heeft het ook in de actualiteit van de 
welvaartsstaat. 
Welvaartszorg en daarmede de zorg voor de economie van het land is - 
en dat wordt vandaag vaak vergeten - meer dan economisme, het is 
meer dan het opvoeren van de productiviteit. Dat mag en dat moet in 
veel bredere kring worden beseft. 
In het verleden is vooral de vraag naar da rechtvaardige verdeling en de 
vraag naar een verantwoordelijke productie herhaaldelijk en met nadruk 
gesteld. 
De vraag en de beantwoording zijn daarbij sterk gericht geweest op de 
kwantitatieve facetten van dit vraagstuk. 
Er is weinig aandacht geweest voor de kwaliteit voor de hoedanigheid van 
de welvaart. 
Dat zal de christen-democratie moeten onderstrepen. 
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Naast de vraag naar een verantwoordelijke produktie dient zich in het 
me voor onze tijd huidige stadium van ontwikkeling van onze welvaart daarom de vraag 

naar een verantwoordelijke consumptie met nadruk aan. 
erkt geweest is: Het verantwoordelijk beleid dient in nauwe relatie te staan tot de ethische 
zijn fundament de waardering van de behoeften, van de noden en van de bevrediging van de 

behoeften. 
In het rapport Welvaart en Welvaartsdenken van de Oecumenische Raad 

en-democratie het van Kerken wordt in dit kader gesteld: 
,,Men behoeft allerminst de grote winst en vooruitgang op technisch 

sr formuleerde in wetenschappelijk terrein noch de zegen daarvan te ontkennen en nochtans 
rogram samenvat: overtuigd te zijn, dat de sociale en internationale vrede in de eerste 
'en te bevorderen plaats afhankelijk zijn van de gerechtigheid". 
gans ons volk - En het Bijbelwoord, dat de mens niet alleen zal leven van brood, (dat is 

uit de kracht van de materiële welvaart) krijgt juist in een economie van overvloed een 
gebondene en de nieuwe en critische actualiteit. 
igheid enkel, maar Daarbij gaat de strijd niet tegen het brood of tegen de welvaart, maar wel 
Ie ontplooiing van tegen een ideologie, die deze tot het fundament van het leven maakt. Die 
rljking Gods". de materiële welvaartsbevordering tot het idool van de samenleving maakt. 
mocratie het ver- 

Arbeid in christelijke gemeenschap 

groepen die als In de derde plaats haakt een christen-democratisch réveil naar arbeid in 
christelijke gemeenschap, het wilde werken in kernen, in christelijke groe- 

nmerken nog zijn pen die als krachtig zuurdesem in de maatschappij konden werken. 
Dit aspect mogen wij niet vergeten; ook daarin heeft het réveil ons iets 

fgiënische prob!e- te zeggen! 
Juist ten aanzien van de psychohygiënische problematiek van eenzaam- 
heid, hardheid en vervreemding waaronder onze huidige maatschappij ge- 
bukt gaat. 

ooit noodzakelijk. In het bijzonder heeft de christen-democratie ons in dit verband iets te 
ondiaal gezichts- zeggen als het verlangt  near  gezonde samenlevingsstructuren in de maat- 
actualiteit van de schappij. 

Als het ook wijst op de betekenis die het gezin als cel, als bron van een  
,an  het land is - gezonde maatschappij moet hebben. 
onomisme, het is Als het daarnaast wijst op de paulinische waarheid dat de christenen 
i en dat moet in elkaar nodig hebben. 

Er op wijst dat ze elkander zeker nodig hebben in een geseculariseerde 
verdeling en de samenleving. 

k en met nadruk En dat christenen slechts tezamen het Woord kunnen brengen en slechts 
gezamenlijk tot actie kunnen komen.  

it  geweest op de De heenwijzing, de indicatie naar een levende en werkende christelijke 
gemeente die tal van verschijningsvormen kan hebben, is niet de geringste 

hoedanigheid van vingerwijzing, is niet de geringste eis van het réveil voor onze huidige ge- 
seculariseerde gemechaniseerde maatschappij en vooral de christelijke 
groeperingen daarbinnen in het bijzonder. 
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Juist waar agressie, eenzaamheid, hardheid, gebrek aan waardering voor 
de ander en liefdeloosheid zo kenmerkend zijn voor deze tijd, dat zij 
voor geschiedschrijvers wel eens als de meest kenmerkende symptonen 
van deze tijd zouden worden kunnen beschouwd. 
Daarom is juist nCi de christen-democratie van onschatbare waarde voor 
onze gehele samenleving. 

Immateriële vragen 
Niet enkel inzake materiële ook wat de immateriële vragen betreft heeft 
de christen-democratie een duidelijke intentie. 
ik noem slechts de principiële vredesgezindheid en het streven naar dé-
polarisatie. 
Zeker ook hier heeft de christen-democratie iets te zeggen. 
De christen-democraten wensen dépolarisering na te streven. 
Dépolarisatie kan echter slechts -bereikt worden wanneer de christen-
democraten eendrachtig verder gaan. 
Wanneer ze zich geen speelbal laten worden van PvdA en VVD. 
Dépolarisatie mag niet van één kant komen. 
We moeten goed beseffen dat èn PvdA èn VVD in de politiek beide niet 
veel tranen zullen laten bij het écarteren van de christen-democratie. 
In dit land van minderheden moeten minderheden elkander tolereren, maar 
ook respecteren. 
Men dient duidelijk ten aanzien van alle constructieve partijen te zoeken 
naar een compromis. 
Het is taak en opdracht van de christen-democratie dat te bevorderen! 
Politieke stabiliteit en dépolarisatie zijn met name te bereiken wanneer de 
christen-democraten tot eendracht komen. 

Vier kenmerken 
Een viertal kenmerken van de christen-democratische richting naast de zo- 
even reeds genoemde zou ik vandaag nog eens willen onderstrepen. 
1. Ons fundament in de christelijke mensbeschouwing. 
De mens draagt als beelddrager Gods verantwoordelijkheid tegenover zijn 
Schepper en tegenover zijn naaste. 
Dit leidt tot een visie waarbij het liberale individualisme en het socialis- 
tische collectivisme principieel moeten worden afgewezen. 
Dit betekent ook: aandacht voor samenlevingsverbanden waarin de mens 
optimaal tot ontplooiing kan komen. 
Zonder dat zij van deze samenleving vervreemdt. 
Dat hij zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de Allerhoogste, ten op- 
zichte van zichzelf, ten opzichte van de naaste, ten opzichte van zijn om- 
geving, van zijn milieu niet meer kan verwezenlijken. 
Essentieel daarbij in onze visie is ook de aandacht voor het gezin. 
2. De solidariteit. Het opkomen voor de kleine samenlevingsverbanden 
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vormt een onderdeel van de solidariteit met de individuele mens. 
3. Principiële vredesgezindheid is essentieel een kenmerk voor de chris-- 
ten-democratie. 
Nationaal houdt dit in het afwijzen van polarisatie. 
Internationaal betekent dit het bevorderen van het streven naar ontspan- 

ning. 
4. Sociale bewogenheid is het laatste van dit viertal zaken. Zeker in dit 
tijdsbestek niet het minst actuëlel 
We noemen slechts de navolgende groepen die duidelijk in de knel zitten: 

a. de werklozen; 

b. de middenstand in het midden- en kleinbedrijf; 
C. de boeren en de tuinders; 

d. de ouderen en de bejaarden; 

Deze groep dient naar christen-democratisch beginsel een volwaardige 
plaats te krijgen en niet als meelijwekkende oudjes te worden behandeld. 

e. de gebroken gezinnen en de onvolledige gezinnen; 

f. de gehandicapten. 

Toekomst 
Nu nog een enkel woord over de toekomst. 
We zijn op weg gegaan als KVP, als ARP en als CHU om gezamenlijk, 
onze visie op de christen-democratie vorm te geven. 
Die weg is soms moeilijk. 
We dienen niet om te zien naar het verleden, maar we moeten vooruit 
kijken. 
Afwisselend zijn KVP, ARP en CHU als voorloper of als bijstuurder op- 
getreden. 

Het heeft geen enkele zin om specifiek één partij verantwoordelijk te- 
stellen voor het feit, dat we nog niet verder zijn op dit moment. 
Gezamenlijk hebben we de huidige situatie bereikt. 
Gezamenlijk moeten we verder als KVP, ARP en CHU als CDA. 
We hebben wellicht wel eens te veel stil gestaan bij de interne gedachten- 
wisseling in de drie partijen. 
Dat is begrijpelijk en voor een goede besluitvorming noodzakelijk. 
Voorop moet voor ons staan de betekenis van de christen-democratie. 
Dit is niet alleen een belang van deze drie partijen, maar het is een lands- 
belang. 
De christen-democraten zijn altijd bereid geweest tot constructief overleg. 
Ook intern willen zij die weg vervolgen. 
De christen-democraten hoeven zich voor hun beginsel niet te schamen. 
Wij dienen dat beginsel duidelijk naar voren te brengen en te onder- 
strepen. 
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Gemeenschappelijk ideaal 
Wij zullen dadelijk een aantal belangrijke kwesties met elkaar gaan be-
spreken. 
Er bestaat in ons land grote belangstelling voor de besluiten die wij van-
daag met elkaar zullen nemen. 
Men heeft het CDA vaak doodverklaard maar het zal er komen, ondanks 
alle kritiek van andere partijen. 
Mag ik u daarom tenslotte herinneren aan een tekst van Paulus namelijk 
uit de eerste brief aan de Corinthiërs waar hij schrijft over twisten in de 
christelijke gemeente. 
Paulus zegt daar - en hij waarschuwt tegen tweedracht in de christelijke 
gemeente - ik bedoel dit, ik waarschuw dat ieder zijn leus heeft: Ik ben 
van Paulus, ik ben van Apollos en ik van Cephas. 
Nu wil ik voorop stellen dat het altijd een gevaar inhoudt profaan te 
worden wanneer men in een politieke vergadering met bijbelteksten zijn 
visie onderstreept. 
Maar mag ik - zij het met schroom - u toch deze tekst voorhouden. 
Wij zijn bij elkaar om belangrijke zaken te bespreken. 
Laat het dan zo mogen zijn dat wij in ons spreken en handelen vandaag 
steeds bedenken dat wij niet van Schmelzer, Biesheuvel of Mellema dat 
we niet zijn van KVP, ARP en CHU, wij zijn hier bijeen als christen-demo-
craten. 
Ons politieke uitgangspunt is moeilijk en kan soms leiden tot bijna on-
draaglijke vragen en problemen. 
Wij moeten met elkaar de weg verder gaan; gedragen door ons gemeen-
schappelijk ideaal en in de vaste overtuiging dat de door ons gekozen 
weg voor land en volk van essentieel belang is. 
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Uitspraak CDA-congres - 23 augustus 1975 
st elkaar gaan be- 

De grondslag van het CDA zoals weergegeven in de artikelen 2 en 3 van 

„luiten die wij van- de statuten, is aanvaard door de drie partijen. Deze beide artikelen be- 
palen het karakter van het CDA. 

sr komen, ondanks Op basis hiervan wil het CDA zowel een christelijke als een christen- 
democratische politieke organisatie zijn.  

an  Paulus namelijk Beide termen bedoelen aan te duiden, dat wij in de politiek willen handelen 

over twisten in de vanuit de geest van het evangelie. 
Van de leden van het CDA en dus ook van de CDA-vertegenwoordigers  

it  in de christelijke wordt gevraagd, dat zij aanvaarden, dat het evangelie richtsnoer is voor 

leus heeft: ik ben het politiek handelen van het CDA en dat zij op basis daarvan door het 
program en het beleid dit uitgangspunt uitdragen. 

nhoudt profaan te Het ligt niet op de weg van een politieke organisatie vragen te stellen, 

t bijbelteksten zijn laat staan een verklaring te eisen omtrent iemands persoonlijke geloofs- 

overtuiging. 

t voorhouden. In de CDA-organen dient een bezinning te blijven plaatsvinden op de 
consequenties van de grondslag voor het practisch politiek handelen. 

handelen vandaag 
ei of Mellema ,dat Amendement-Borgman *) 

als christen-demo- . . . 
dat zij op basis daarvan het uitgangspunt, het program en het beleid 

uitdragen. 

iden tot bijna  on- 

door ons gemeen-
door ons gekozen 

 

F. Borgman, voorzitter van de  Arias.  

*) Dit amendement is door het congres verworpen met 336 tegen 597 stemmen. 
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Verklaring partijbestuur ARP —29 augustus 1975 

Het partijbestuur van de ARP te Utrecht bijeen op vrijdag 29 augustus 
1975, naar aanleiding van het CDA-congres over het functioneren van de 
grondslag, verklaart het volgende. 
Het partijbestuur handhaaft het standpunt, zoals dit is neergelegd in zijn 
uitspraak van 19 augustus ji. 
Het partijbestuur stemt in met de wijze waarop de AH-fractievoorzitter dit 
standpunt op het CDA-congres heeft vertolkt. 
Het partijbestuur constateert, dat de uitspraak van het CDA-congres niet 
in overeenstemming is met de opvattingen van het partijbestuur. 
Om die reden meent het partijbestuur dat zowel in de AAP als in CDA-
verband verder gesproken moet worden over deze problematiek, die op 
het CDA-congres aan de orde was, in de hoop en het vertrouwen dat een 
voortzetting van het gesprek alsnog tot overeenstemming zal leiden. 
Het partijbestuur wil er geen twijfel over laten bestaan aan het totstand-
komen van het CDA mee te willen werken. Een verdere integratie van 
partijen zal echter op bezwaren stuiten zolang op belangrijke punten een 
diepgaand verschil van inzicht blijkt te bestaan. 
Het partijbestuur meent dat eind september een partijraad moet worden 
bijeengeroepen. 
Met inachtneming van het voorgaande blijft het partijbestuur op basis van 
de politieke meningsvorming in ieder van de drie partijen en afhankelijk 
van de politieke praktijk streven naar een gemeenschappelijk CDA-
program en de vorming van een gemeenschappelijke lijst. 

Arjos-verklaring —30 augustus 1975 

Het hoofdbestuur van de Arjos heeft zich tijdens haar vergadering van 
30 augustus 1975 beraden over de situatie welke is ontstaan na de eerste 
vergadering van het CDA-congres. In de weken voorafgaande aan dit 
congres is een zeer wezenlijk verschil van inzicht aan de dag getreden 
over het functioneren van het uitgangspunt van het CDA. Hierover is 
tijdens het CDA-congres duidelijkheid ontstaan. Een door dagelijks bestuur 
van het CDA ingediende resolutie is met grote meerderheid aanvaard. In 
deze resolutie wordt gesteld 
• dat het evangelie richtsnoer is voor het politiek handelen van het CDA; 
• dat vertegenwoordigers van het CDA worden geacht door program en 
beleid het uitgangspunt van het CDA uit te dragen. 
Een amendement op deze resolutie, waarin werd gesteld dat CDA-
vertegenwoordigers behalve program en beleid ook het uitgangspunt 
dienen uit te dragen, werd door het congres verworpen. 
Hiermee is komen vast te staan dat het CDA een Partij zal zijn  die welis-
waar als partij het evangelie als richtsnoer voor het politieke handelen aan- 
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fl5 vaardt, maar nochtans bereid is mensen op verantwoordelijke en vertegen- 
woordigende posten te plaatsen die wel het program voor hun rekening 

idag 29 augustus nemen, maar niet op het uitgangspunt aanspreekbaar behoeven te zijn. 

ctioneren van de 
Nu niet één lijst 

eergelegd in zijn Dit alles overwegende is het hoofdbestuur van de Arjos van oordeel dat 
binnen het CDA geen wezenlijke overeenstemming over het functioneren 

ctievoorzitter dit van het uitgangspunt bestaat, althans dat er tijdens het congres een inter- 
pretatie aan is meegegeven die wezenlijk verschilt van het Arjos-standpunt, 

DA-congres niet en het standpunt van de partij. 

stuur. Sinds 1966 heeft de Arjos gesteld dat zij voor een samengaan van de drie  

RP  als in CDA- christen-democratische partijen is, mits er overeenstemming bestaat over 

)lematiek, die op uitgangspunt, program en uitvoering. 

rtrouwen dat een Dit standpunt is door de jaren heen consequent volgehouden. Het is deze 

al leiden. zelfde consequente houding die de Arjos er thans toe brengt te verklaren  

an  het totstand- dat de overeenstemming over het functioneren van het uitgangspunt niet is 

re integratie van bereikt, hetgeen manifest is geworden door reeds genoemde verklaring 

irijke punten een van het CDA-congres. 
Het hoofdbestuur van de Arjos is van oordeel dat, gegeven deze situatie 

ad moet worden met betrekking tot het CDA de status  quo  dient te worden gehandhaafd, 
hetgeen onder meer betekent dat het CDA nu niet met één lijst de ver- 

uur op basis van kiezingen kan ingaan zolang dit geschilpunt niet is opgelost. Dit nog 

n en afhankelijk geheel afgezien van het feit dat ook de eenheid ten aanzien van de uit- 

happeljk CDA- veering (het politiek beleid), nog steeds niet is bereikt. 
Het hoofdbestuur betreurt deze ontwikkelingen ten zeerste en is nog altijd 
met de hoop en verwachting vervuld dat de eenheid van de drie christen- 
democratische partijen alsnog kan worden bereikt. Zij doet hiertoe een 
dringend beroep op ARP, CHU en KVP om de besprekingen te heropenen. 

Verklaring CHU-vergadering - 30 augustus 1975 

Een delegatie van bestuur en alle kamerkringbesturen van de CHU heeft 
overleg gevoerd over een aantal van te voren reeds afgesproken huis-
houdelijke aangelegenheden. 
Tijdens deze bijeenkomst is ook uitvoerig van gedachten gewisseld over 
de na het congres ontstane situatie in het CDA. 
Er bestond volstrekte eenstemmigheid en waardering voor het door de 
CHU tot nu toe gevoerde principiële beleid. 
Unaniem waren de aanwezigen dan ook van mening dat het onderdeel van 
de op het CDA-congres aanvaarde resolutie luidende: 
Van de leden van het CDA, en dus ook van de CDA-vertegenwoordigers, 

wordt gevraagd, dat zij aanvaarden dat het evangelie richtsnoer is voor het 
politiek handelen van het CDA en dat zij op basis van het program en het 
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beleid dit uitgangspunt uitdragen, het principiële uitgangspunt van het 
CDA en alle daarbij betrokkenen juist omschrijft. 
Het grieft de CHU dat haar principiële opstelling in een onjuist daglicht 
wordt gesteld. Vanaf haar ontstaan heeft de CHU zich op basis van het 
evangelie gericht tot heel het volk. 
De kamerkringbestuurders doen een dringend beroep op  alien  die binnen 
de christen-democratische partijen verantwoordelijkheid dragen, de bijbel-
se opdracht tot eenheid gestalte te geven. 

Verklaring bestuur CHU — 3 september 1975 

Het bestuur van de CHU heeft zich in zijn vergadering van 3 september 
1975 te Den Haag beziggehouden met de problemen, die op het CDA-
congres van 23 augustus 1975 zijn gerezen met betrekking tot de aan-
genomen resolutie. 
Het bestuur stelt nadrukkelijk, dat de CHU een christelijke partij is, die 
zich gegrondvest weet op het Bijbelse getuigenis van Gods geboden en 
beloften. 
Juist daarom heeft de CHU te Woudschoten bewerkstelligd, dat dit in de 
statuten van het CDA is opgenomen. 
Het karakter van een christen-democratische partij wordt bepaald door 
haar beginsel. 
Met het door de CHU op het CDA-congres ingenomen standpunt staat 
de CHU volop in de Christelijk-Historische traditie van  Lohman,  waarbij 
de CHU zich principieel verzet tegen een opdeling van het Nederlandse 
volk in een christelijk en niet-christelijk volksdeel. (Artikel 4 CHU-
program.) 
Openheid dient niet te worden uitgelegd als een inperking van het christe-
lijk karakter van het CDA. 
Het bestuur van de CHU doet een dringend beroep op de ARP een 
dreigende breuk in het CDA te voorkomen. 
De CHU acht een eventuele breuk in het CDA ongewenst voor een even-
wichtige politieke ontwikkeling in ons land. 
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angspunt van het Fragment rede KVP-voorzitter Vergeer - 
september 1975 - Oisterwijk 

n onjuist daglicht 
op basis van het Het congres 

Woensdagavond, 3 september 1975 heeft het partijbestuur van de KVP  
alien  die binnen opnieuw vergaderd over de recente ontwikkelingen in het CDA. Het partij- 

dragen, de bijbel- bestuur bleek unaniem van mening dat er voor ons geen ruimte meer 
aanwezig is voor concessies op het terrein van degenen die het CDA in 
de landspolitiek vertegenwoordigen. 

van 3 september Conclusies 

clie op het CDA- Het partijbestuur meende ook dat de kaderleden zo spoedig mogelijk in- 

king tot de aan- zicht moeten hebben in de conclusies waartoe het beraad van 3 september 
jl. heeft geleid. Die conclusies zijn terug te vinden in de redevoering die 

ijke partij is, die KVP-voorzitter Vergeer in Oisterwijk uitsprak. De meest kenmerkende 

ods geboden en passages van deze redevoering volgen hieronder: 
Het CDA is verzeild geraakt in de ernstigste crisis in zijn nog zo prille 

igd, dat dit in de bestaan, want het bestaat wel. Ik zet alles nog eens op een rijtje: 
In Woudschoten in februari van dit jaar bereikten de drie partijen, KVP, 

-dt bepaald door ARP en CHU overeenstemming over de statuten van het CDA. 
In de artikelen 2 en 3 ligt het karakter van het CDA vast. Artikel 2 bepaalt 

standpunt staat 1  dat het evangelie het enige Uitgangspunt van het CDA is. Artikel 3 stelt dat  

Lohman,  waarbij het CDA zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving 

het Nederlandse zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groe- 

Artikel 4 CHU- paring. Deze beide artikelen maken het CDA tot een beginsel- en een 
programpartij die zich tot het gehele Nederlandse volk richt. Over de 

van het christe- uitleg van de statuten kwamen er moeilijkheden, de meerderheid van de 
ARP vindt dat CDA-vertegenwoordigers anders dan gewone leden ook 

op de ARP een persoonlijk op het evangelie aangesproken moeten kunnen worden. De 
KVP en de CHU vinden echter dat als mensen voldoen aan de eisen om 

t voor een even- lid te worden van het CDA zij in beginsel ook het CDA moeten kunnen 
vertegenwoordigen. Anders zouden er twee soorten leden zijn, namelijk 
leden die wel en leden die niet  ale  vertegenwoordiger zouden kunnen 
worden gekozen. De twist over de vraag of CDA-vertegenwoordigers ook 
voor zichzelf persoonlijk het evangelie als inspiratiebron moeten aan- 
vaarden schiep veel onzekerheid in de partijen die het CDA vormen. De 
KVP vond dat die onzekerheid moest worden weggenomen. Dat vond het 
AR-partijbestuur zelf trouwens ook. Niet voor niets verzocht het AR-partij- 
bestuur enkele dagen voor het congres aan het dagelijks bestuur van het 
CDA om een duidelijke congresuitspraak op dit punt voor te bereiden. 
Het dagelijks bestuur van het CDA legde een duidelijke verklaring voor 
waarin twee leden van de AR-delegatie zich niet konden vinden. En het 
congres besliste! Op democratische wijze met een overgrote meerderheid. 
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W. i. Vergeer, voorzitter van de KVP. 
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Als de ARP nu bezorgd is dat het CDA niet of te weinig een beginselpartij 
zal worden dan moeten wij bereid zijn om door program en beleid te be-
wijzen dat het CDA wel degelijk niet een louter pragmatische program-
partij zal zijn. De met overgrote meerderheid aangenomen resolutie laat op 
dit punt geen enkele twijfel. ik heb zelf via een amendement die relatie 
nog sterker tot uitdrukking willen brengen. Wat gaat er nu verder ge-
beuren. ik begrijp heel goed dat door de meningsverschillen binnen de 
AAP die partij een moeilijke tijd doormaakt. Die moeilijkheden laten ons 
niet onberoerd. In de eerste plaats omdat moeilijkheden van onze vrienden 
ook onze moeilijkheden zijn. Vervolgens omdat zij ten nauwste samen-
hangen met de toekomstkansen van het CDA. Met het oog op dit laatste 
meen ik dat wij de AAP die binnenkort een partijraad gaat houden mogen 
vragen op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over haar opvatting 
inzake de betekenis van de grondslag voor het politiek handelen voor zo-
ver het betreft de eisen die aan vertegenwoordigers gesteld moeten 
worden. 

Discussie binnen CDA is beslist 
ik meen dat die discussie binnen het CDA is beslist en derhalve binnen 
het CDA niet langer door kan gaan. Voor alle duidelijkheid wil ik stellen 
dat mijn partij volledig onderschrijft het congresbesluit dat in de CDA-
organen een bezinning dient te blijven plaatsvinden op de consequenties 
van de grondslag voor het practisch politiek handelen. Ik meen ook dat 
met die duidelijkheid zekerheid dient te worden verschaft aan de verdere 
voortgang van het CDA zowel voor wat betreft de ene lijst als de gezamen-
lijke intentie die wij hebben namelijk de verdere groei naar één partij. Wij 
hebben samen de nota van de Contactraad en verschillende programma 's 
voor het regeringsbeleid gemaakt alsmede veel positieve ervaringen met  
locale  respectievelijk regionale samenwerkingsverbanden opgedaan. Zou 
het niet mogelijk zijn elkaar te vinden op grond van het wederzijds ver-
trouwen dat de door elk der partijen volgens eigen procedure aan te wijzen 
kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezing van 1977 voor elkaar aan-
vaardbare representanten van het CDA zullen zijn? Zou het vervolgens niet 
mogelijk zijn dat de gezamenlijke ervaring in één fractie na die ver-
kiezingen tot het vertrouwen zou leiden dat de voor volgende verkiezingen 
dan door het CDA aan te wijzen kandidaten in het kader van de aanvaarde 
resolutie herkenbare christen-democraten zullen zijn? 

Theoretisch risico 
Deze gedachte houdt voor de ARP formeel een zeker risico in maar de 
ARP zal toch voor dit in mijn ogen sterk theoretisch risico het CDA niet 
op het spel willen zetten. Dat laatste gebeurt als de ARP er op zou staan 
de discussie over het op het congres besliste punt te heropenen of anders-
zins op deze beslissing terug te komen dan wel als zulks niet het geval is 
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daaraan consequenties voor de verdere voortgang voor het CDA zou ver-
binden ten aanzien van de ene lijst en of de nieuwe partij. De AAP moet 
over die zaak met zichzelf in het reine komen, ik hoop en vertrouw dat de 
partijen elkaar in het nader overleg over de betekenis van de grondslag 
voor program en practisch beleid zullen vinden. 

Fragment rede KVP-fractievoorzitter 
mr. F. H. J. J. Andriessen —4 september 1975 - Oisterwijk 

Het CDA is in een critieke fase. De discussie gaat over en weer en dan 
is er het gevaar dat de standpunten verharden. ik geef daarvan twee voor-
beelden. 

Verklaring Arjos 
Het eerste is de verklaring van de Arjos *) die zegt dat de ene kandidaten-
lijst van de baan is na de congresuitspraak over de grondslag. Deze uit-
spraak komt in strijd met de verklaring van het partijbestuur van de AAP 
waarin wordt gezegd dat men wel blijft streven naar de ene lijst, maar 
waar toch ook voorwaarden zijn ingebouwd. 
Ik wil daarover het volgende zeggen. Aan de totstandkoming van de ene 
lijst is altijd slechts één voorwaarde gesteld nl. een voldoende eenheid 
van beleid, welke in het parlementaire jaar 1975/76 aanwezig zou moeten 
blijken. 

Andere voorwaarden zijn niet ter sprake gekomen, ook niet de kwestie van 
de grondslag. Dat is ook logisch, want daaromtrent was in Woudschoten 
overeenstemming bereikt. Het congres heeft nu bij meerderheidsbesluit 
daarvan een interpretatie gegeven, die ook in belangrijke mate in de AAP 
wordt aanvaard. Het gaat niet aan om in dit stadium de in de statuten 
vastgestelde doelstelling van de ene lijst weer ter discussie te stellen. 
Een vitaal element voor de voortgang van het CDA zou dan weer onzeker 
worden gemaakt. ik vind het standpunt van de Arjos dan ook onjuist en 
inconsequent en voor het CDA niet aanvaardbaar. 

Meerderheid beslist 
Het partijbestuur van de AAP wenste dat het CDA-d.b. een duidelijke con-
gresuitspraak zou voorbereiden. Die uitspraak moest om duidelijk te zijn 
kiezen voor het ene of het andere standpunt. Die keuze werd gemaakt. 
Uitstel van de beslissing had dan ook geen enkele zin meer. Integendeel, 
als de standpunten niet overbrugbaar blijken en er moet een besluit ge-
nomen worden, dan beslist de meerderheid en geeft een van beide stand-
punten gelijk. Dat heeft het congres, dat volledig bevoegd was, gedaan. 
Niet alleen met stemmen van KVP en CHU, maar ook met stemmen van 
de ARP. 

*) Arjos-verklari ng van 30 augustus 1975 (zie pag. 58). 
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et CDA zou ver- Commentaar Aantjes 

ij. De ARP moet Een tweede voorbeeld is het commentaar van mijn vriend Aantjes in 

vertrouw dat de Nederlandse Gedachten *) Hij stelt daar dat de congresresolutie prin- 

an de grondslag cipieel voor de open programpartij kiest en het karakter van beginsel- 
partij slechts aanvaardt of respecteert voor zover dit niet strijdig is met de 
open programpartij. Die interpretatie acht ik volstrekt onjuist. De resolutie 
zegt immers letterlijk dat van leden en vertegenwoordigers wordt gevraagd 

- IS erwij O.  t •'. door program en beleid het uitgangspunt uit te dragen. Duidelijker kan 
men niet herhalen wat ook al in andere teksten stond, dat program en 

en weer en dan beleid geen vrijblijvende zaken kunnen zijn, maar geïnspireerd moeten 

ervan twee voor- zijn door het evangelie, dat richtsnoer is voor het politiek handelen. 

Aantjes' interpretatie is een vertekening van de resolutie zoals hij van 
anderen gesuggereerd heeft dat zij van zijn opvattingen een vertekend 
beeld gaven. 

ene kandidaten- Aantjes stelt vervolgens dat de beslissing op het congres geforceerd is 
dslag. Deze uit- doorgedrukt. Ook dit bestrijd ik. Vooreerst liep de discussie al veel langer, 

:uur van de ARP nl. sinds de partijraad van de ARP van 14 december 1974, waar amende- 
ene lijst, maar menten werden aangenomen van de strekking dat kamercandidaten de 

grondslag persoonlijk zouden moeten ondertekenen. Die strijdvraag was  
fling  van de ene in Woudschoten beslist. De nadien opgekomen controverse over dié in- 
Idoende eenheid terpretatie leidde naar Aantjes eigen opvatting tot een stellingname over 
ezig zou moeten en weer die niet meer voor compromis vatbaar was. Aantjes stelt dit zelf 

in zijn commentaar. 
t de kwestie van 
in Woudschoten 
arderheidsbesluit 
mate in de ARP 

a in de statuten 
ussie te stellen.  
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*) Rubriek Van A tot U' in Nederlandse Gedachten van 30 augustus 1975. 
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Brief CHU-top aan ARP-top 

Beesd I s-Gravenhage  I Amsterdam, 12 september 1975 
Aan de heren  
Drs.  I. de Koning,  
Mr.  W. Aantjes, 
Dr. W. Albeda, 
Geachte Collegae, 
De komende vergadering van Uw partijraad op 27 september a.s. kan van 
beslissende betekenis zijn. 
Zij kan dat zijn niet alleen voor de verdere ontwikkeling van de christen- 
democratie in ons land. 
Zij zal dat ook zijn voor de gehele politieke constellatie voor de komende 
jaren. 
Als protestantse zusterpartij voelen wij ons, althans op dit moment, nog 
steeds bijzonder met U verbonden. 
Daarom meenden wij juist nu de vrijheid te moeten nemen U via deze 
brief de visie van de CHU op de gebeurtenissen tijdens het eerste CDA- 
congres nog eens uiteen te zetten. 

Opland in de Volkskrant van 26 augustus 1975. 
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september 1975 

ber as. kan van 

van de christen-

oor de komende  

nit  moment, nog 

nen U via deze 
et eerste CDA- 

Wij willen U daarbij bepalen bij de consequenties, die daaruit voort-
vloeien. 
Van de positieve wil der CHU om samen met ARP en KVP verder te gaan 
om samen te werken aan de uitbouw en versterking van de christen-
democratie, zowel nationaal als internationaal, moge U volstrekt overtuigd 

zijn. 
Wij hebben bij onze vertegenwoordigers in raden en staten en onze 
kiezers acht jaar steeds de indruk gewekt, dat de eenheid van de 
christen-democratie waarschijnlijk zou zijn gerealiseerd. 
Door hetgeen na de goedkeuring van de statuten en na het verzenden 
van een reeks van gemeenschappelijke publicaties en na de vorming van 
vele gemeenschappelijke commissies der drie wetenschappelijke  bureau's  
en na de ontelbare redevoeringen op CDA-bijeenkomsten op 23 augustus 
is gebeurd, krijgen al diegenen, die zich tot op de grens van het men-
selijk toelaatbare voor deze hechte samenwerking hebben ingezet, thans 
de indruk, dat alles niet meer dan een illusie is geweest en dat aan het 
werk van acht jaar in één dag de gemeenschappelijke basis is ontvallen. 
Dat er verschillen tussen de drie partijen zijn, was en is ieder die deze 
materie kent, duidelijk. 
Daar heeft nooit misverstand over bestaan. 
Dat heeft de CHU nooit verbloemd. 
Dat zal zij ook niet verbloemen. 
Maar van meet af aan stond het voor de CHU vast, dat deze verschillende 
visies niet zulke dimensies hadden, dat hechte samenwerking onbereikbaar 
zou zijn. 
Indien de discrepantie, die op 23 augustus begonnen is, voortduurt, zal 
politiek Nederland er zeer binnenkort overtuigd van zijn, dat, nog wel met 
het evangelie als inzet, de drie christen-democratische partijen elkaar met 
al hun ten dienste staan middelen bestrijden. 
Maar de CHU kiest liever een andere weg. 
Dit schrijven heeft één doel: 
Uw partijraad te bewegen door constructief overleg tot een oplossing te 
komen. 
Daarom hebben wij in dit schrijven alles vermeden, wat de kloof zou 
kunnen verbreden. 
Wij willen echter voor U niet verhelen, dat uit de talrijke reacties, die wij 
van onze leden ontvingen, toch wel duidelijk is gebleken hoezeer men 
zich gegriefd gevoeld heeft door de wijze, waarop de ARP bezig is de 
beginselvastheid voor de eigen partij te monopoliseren. 
Teneinde mogelijke misverstanden met name in de ARP als protestantse 
zusterpartij te voorkomen, willen wij graag ons standpunt aan de voor-
avond van Uw partijraad nader toelichten. 
Zonder de traditionele verschillen tussen ARP en CHU volledig te willen 
uitwissen, mag toch worden gesteld, dat de CHU in haar bijna 70-jarig be- 
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staan, haar karakter als christelijke partij nooit verloochend heeft. 
De CHU wil ook thans onder geen enkel beding in de christen-democratie 
deze fundamentele grondslag loslaten. 
U zult wel van ons willen aannemen, dat wij als CHU het over één ding 
volstrekt met U eens zijn, namelijk dat de C in onze naam en in de naam 
van de CDA-federatie nooit ten onrechte mag worden geplaatst. 
En in het practisch politieke beleid van elke dag als zodanig moet zij daar-
enb oven herkenbaar functioneren. 
Maar wij kunnen gewoon niet anders, zonder met ons geweten in conflict 
te komen, dan de aloude lijn, die  Lohman  in het verleden al heeft ge-
trokken, principieel en consequent voort te zetten. 
Zoals U weet stelde  Lohman,  dat het Woord Gods normatief moest zijn 
voor alle handelen ook van de overheid. 
In 1922 schreef hij: 
,,Wat van het lid der Christelijke-Historische Unie op dit punt verlangd 
wordt, is niets anders dan de erkenning, dat de in de Heilige Schrift ge-
openbaarde ordening Gods, de regel is, waarnaar het gezag in den Staat 
moet worden uitgeoefend". 
Het komt ons voor, dat U dit toch wel zult kunnen onderschrijven? 
Verder zegt  Lohman:  ,,Mogeljk is het ook dat iemand - al is hij geens-
zins een Christusbelijder - practisch toch hetzelfde beoogt als deze, 
immers zijn de op den Christelijken godsdienst berustende beginselen 
uiterst verstandig, rationeel  etc.  Ieder wie dat inziet kan, al heeft hij zelf 
geen behoefte aan aanraking met Christus, zich voegen tot de Christelijk-
Historische Unie, mits hij zijne verplichting erkent op publiek terrein zich 
te onderwerpen aan de ordinantiën Gods". 
Nu hopen wij toch, dat U met ons van mening zult zijn, dat deze laatste 
toevoeging van  Lohman,  mits hij Zijne.. . enz. enz. voor ons als christelijke 
beginselpartijen al een zeer moeilijke opdracht is in de practijk, een op-
dracht, die we evenwel met Gods hulp naar eer en geweten in ons men-
selijk tekort zo goed mogelijk zullen moeten trachten te vervullen. 
Als wij dan de resolutie van het congres in gedachten nemen, dan ont-
komen wij er toch niet aan bij ons zelf te zeggen: ,,Het zou een formule-
ring van  Lohman  zelf kunnen zijn geweest. Niet naar de letter misschien, 
maar wel naar de geest." 
Immers, wat is de betekenis van de resolutie anders dan de verplichting 
om: ,,Via program en beleid het evangelie uit te dragen". 
In feite is naar ons gevoelen ook in zeer belangrijke mate aan Uw ver-
langen tegemoet gekomen. 
En waar gaat het nu in de discussie rond de resolutie om? 
In de resolutie staat: ,,Van de leden wordt om. verlangd, dat zij via be-
leid en program het evangelie uitdragen. 
Iemand die dat onderschrijft is toch in politicis aanspreekbaar op het 
evangelie. 
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En zouden wij moeten oordelen: die man is geen christen. Hij heeft zich 
verplicht in publieke zaken het evangelie uit te dragen, maar hij is geen 
christen??? 
Als wij de situatie nu eens analyseren, dan komen wij tot de conclusie, dat 
het toch wel mogelijk moet zijn elkaar te vinden. 
In het belang van de christelijke politiek vragen wij daarom persoonlijk 
nog eens dringend: tracht U vooral in de ARP tot volledige overeen-
stemming te komen. 
Een overeenstemming, die het mogelijk maakt werkelijk samen verder te 
gaan. 
Wij voegen aan dit schrijven toe een citaat van de Savornin  Lohman  uit 
een geschrift van 1922. 
Ook dit citaat heeft betrekking op een soortgelijke situatie als zich op 
23 augustus voordeed. 
Dit citaat werd op een recente vergadering van het dagelijks bestuur van 
de CHU nogmaals nadrukkelijk onderschreven. 
Een bespreking van dit schrijven in Uw kring zoals in Uw partijbestuur, 
zou als U daar ook wederzijds prijs op stelt, ook onzerzijds uiteraard op 
prijs worden gesteld. 
Wij wensen U een gezegende vergadering en spreken de hoop uit, dat Uw 
partijraad onder Gods onmisbare zegen zal komen tot een besluitvorming, 
waarmee de christen-democratie en in haar het gehele Nederlandse volk 
gediend zal zijn. 

Met hartelijke groet, 
W.g. 
Mr. 0. W. A. baron Van Verschuer 
Dr. R. I. H. Kruisinga 
Prof. Dr. W. van  Hulst  
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AR-partijraad 27 september 1975 

Ontwerp-resolutie 
Toen WIJ 0 

De partijraad op 27 september 1975 te Rotterdam bijeen heeft zich be- niemand dE 

raden over het verschil van mening over het functioneren van het uit- op een exti 

gangspunt van het CDA, zoals dit verschil tot uitdrukking komt ten aan- Een partiJri 

zien van de politieke vertegenwoordigers en over de gevolgen daarvan palen over 

voor de verdere ontwikkeling van het CDA. cie grondsi 

Naar aanleiding van de uitspraken van het CDA-congres, met macht- congres va 

neming van de verklaringen van het bestuur van de ARP, komt de partij- 
raad - gehoord de discussie - tot de volgende standpuntbepaling. Initiatief AF 

1. Het partijbestuur heeft op 19 augustus jl. vastgesteld, dat in de con- Immers, na 

clusies van Woudschoten ten aanzien van de grondslag, zoals vastgelegd gestaan ha 

in de artikelen 2 en 3 van de statuten, zowel het karakter van het CDA schotel, tel 

als christelijke politieke organisatie, als het functioneren van de grond- aandacht z 

slag voor het politieke handelen duidelijk waren vastgelegd en dat deze  1) Eerste  Jae  
afspraken voldoende waren om de gerezen verschillen van inzicht tot een zie lust CD 
oplossing te brengen. 
Niettemin is gebleken en ook op het CDA-congres van 23 augustus jl. tot 
uitdrukking gebracht, dat er verschil van mening bestaat over de binding 
aan deze grondslag. Gelet op de aard van de problemen die daarbij aan 
de orde zijn, dringt de ARP erop aan, het gesprek over deze zaak voort te 
zetten omdat het welslagen van het CDA sterk bevorderd zal worden als 
klaarheid over deze zaak wordt geschapen. 
2. Gezien de overeenstemming, die in de loop der jaren tussen de drie 
partners is bereikt, hoopt en vertrouwt de partijraad, dat ook op dit punt 
overeenstemming mogelijk zal blijken te zijn. Een christelijke partij moet 
herkenbaar zijn aan haar grondslag, haar program en haar beleid en aan 
de verbondenheid tussen deze drie elementen. Van vertegenwoordigers 
van het CDA mag worden aangenomen, dat zij de verbondenheid van deze 
drie elementen voor het politiek handelen aanvaarden. 
3. Tussen de drie partijen zijn afspraken gemaakt over de besluitvorming 
ten aanzien van één lijst en één program bij de komende Kamerverkie- 
zingen. In de voorjaarspartijraden 1976 zal, zoals eerder reeds is over- 
eengekomen, bezien moeten worden of de mogelijkheden voor één ge-  

zamenljke lijst aanwezig zijn. 
Daarbij wordt uiteraard verondersteld, dat voldoende eenheid van visie 
over het functioneren van de grondslag zal zijn bereikt.  

Dr. D. Th. 
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Openingstoespraak van de vice-voorzitter, 
dr. D. Th. Kuiper 

Toen wij op 24 mei jl. onze vorige partijraad in Zwolle afsloten zal wel 
niemand der aanwezigen bevroed hebben, dat wij in de maand september 
op een extra partijraad bijeen zouden komen. 
Een partijraad bovendien, waarop wij een standpunt zouden moeten be-
palen over een belangrijke zaak met betrekking tot het functioneren van 
de grondslag van het CDA, nadat daarover rondom en op het CDA-
congres van 23 augustus een meningsverschil aan het licht gekomen was. 

Initiatief AR-fractie 
Immers, nadat op een reeks van partijraden de CDA-problematiek centraal 
gestaan had, vormde op 24 mei het beleid van de Kamerfractie de hoofd-
schotel, terwijl op het CDA-congres het PPAC-advies *) de voornaamste 

aandacht zou ontvangen. 

*) Eerste jaarlijks advies van de Permanente Program Advies Commissie, juli 1975 - 
zie lijst CDA-publicaties. 

Dr. D. Th. Kuiper, vice-voorzitter van de ARP. 
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Voor zover het CDA op 24 mei ter sprake kwam overheerste tevredenheid 
over het aannemen van de statuten en werd de noodzaak benadrukt te 
komen tot politieke eensgezindheid, hetgeen culmineerde in het toe-
gejuichte initiatief van de AR-fractie tot een vergaand gemeenschappelijk 
optreden van de dre christen-democratische Kamerfracties. 
Een initiatief overigens, waarover sindsdien van de zijde der partners een 
opmerkelijke stilte heeft geheerst. 
Enkele weken daarna manifesteerde zich echter reeds de problematiek 
die ons hier bijeen heeft gebracht, en die bij een terugblik waarschijnlijk 
ook reeds voor 24 mei in meer latente vorm aanwezig was. 
Ik begeef mij hier kortheidshalve niet in een verdere beschrijving daarvan, 

maar verwijs daarvoor naar de notitie, die bij de stukken van deze partij-
raad is gevoegd en naar de verantwoording, die in het nummer van 
Nederlandse Gedachten van 30 augustus van de ingenomen standpunten 
is afgelegd door partijvoorzitter en fractievoorzitter. 

Verantwoordelijkheid 
Voor zover dat nog nodig was hebben adviezen en reacties van binnen 
en buiten onze partij duidelijk gemaakt, dat wij ons op deze partijraad 
op een uitzonderlijk belangrijk punt in de ontwikkeling van de ARP en het 
CDA bevinden. 
Wij moeten ons er terdege van bewust zijn, dat de manier waarop wij hier 
vandaag van gedachten wisselen en de besluitvorming die daaruit resul-
teert, deze ontwikkeling zal bepalen, voor zover het ons deel van de ver-
antwoordelijkheid daarvoor betreft. 
Ik benadruk, dat het hier om ons deel van deze verantwoordelijkheid gaat, 
want ik meen, dat er in deze problematiek sprake is van een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid van de drie partners in het CDA. 
Ik verschil namelijk van mening met gedachtengangen, die tot uitdrukking 
brengen, dat het hier alleen een probleem van de ARP zou betreffen, dat 
intern opgelost zou moeten worden, dan wel dat het louter een probleem 
van het CDA is, dat slechts daar ter hand genomen zou moeten worden. 
De rest van dit betoog zal dan ook gewijd zijn aan onderwerpen, waarin 
deze gemeenschappelijkheid centraal zal staan. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan de nog steeds tussen de drie par-
tijen bestaande overeenstemming over de grondslag, aan de betekenis 
van het accoord van Woudschoten voor het punt in geding, aan het 
proces van wederzijdse beeldvorming nadien en de achtergronden daarvan. 
Tenslotte aan de tweeërlei werking, die de door het partijbestuur voor-
gelegde resolutie bedoelt te hebben, namelijk het vaststellen van een 
gemeenschappelijk standpunt van deze partijraad en het formuleren van 
een constructieve inbreng onzerzijds in het voorgestelde gesprek met de 
twee zusterpartijen in CDA-verband. 
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adenheid Woudschoten 
drukt te Eerst een aantal opmerkingen over de overeenstemming over de grond- 
het toe- slag en de betekenis van Woudschoten daarbij. 
happeljk Nadat de nota van de Contactraad in de partij was besproken is door de 

partijraad van 23 juni 1973 uitgesproken, dat de daarin ,,geschetste hoofd- 
ners een lijnen voor een politieke strategie voor de zeventiger jaren in overwegende 

mate voldoen aan de eisen, die gesteld kunnen worden aan een strategie 
lematiek en een beleid van een partij, die bij voortduring op de uitdaging van het 
schijnlijk evangelie wil antwoorden en die zich daartoe laat gezeggen door de ver- 

plichtende norm van het evangelie, zodat er geen sprake kan zijn van 
daarvan, gelijkwaardigheid van andere inspiratiebronnen". 

e partij- De laatste twee zinsneden werden bij amendement door de partijraad toe- 
nier van gevoegd in de resolutie die overigens gelijkluidend door de drie partijen 

dpunten werd aangenomen. 
Dit AR-amendement leidde tot een gemeenschappelijke tekst van de 
artikelen 2 en 3 van de CDA-statuten, aanvaard op de partijraden van 
15 december 1973 en 14 december 1974, waarin het CDA ,,het evangelie 
(aanvaardt) als richtsnoer voor het politiek handelen" en waarin verder 

binnen wordt gesteld, dat het CDA wil streven naar een maatschappij, waarin 
artijraad de bijbelse gerechtigheid meer gestalte krijgt". 
P en het De concrete doeleinden worden vastgelegd ,,in een politiek werkprogram, 

waarmee het (CDA) zich uitdrukkelijk richt op het gehele Nederlandse 
wij hier volk zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groe- 
it resul- pering". 
de ver- Gesteld kan worden, dat op deze wijze de grondslag van het CDA als 

politieke Organisatie op ondubbelzinnige wijze was vastgelegd, hetgeen  
aid  gaat, op Woudschoten nog eens extra werd bevestigd door de overname van 
gemeen- het  CH-amendement, inhoudend, dat onder het evangelie" de gehele 

bijbel verstaan was. 
drukking 
ffen, dat Onderschrijven grondslag 
robleem Op Woudschoten kwam ook een amendement van de AR-partijraad ter 
worden. sprake, waarin gevraagd werd dat de CDA-kandidaten behalve het poli- 

waarin 1 tieke werkprogram ook de grondslag van het CDA zouden onderschrijven. 
Dit amendement werd als zodanig niet overgenomen, mede gezien de ver- 

Irie par- schillende tradities, die de drie partijen op het punt van ,,onderschrjving" 
etekenis kenden. Unaniem werd besloten dat aan het politiek werkprogram, dat 
aan het door de kandidaten wordt onderschreven, overwegingen zouden vooraf- 
daarvan. gaan, die letterlijk werden ontleend aan artikel 2 en 3 van de statuten. 
ir voor- In Nederlandse Gedachten van 1 maart 1975 heb ik de betekenis van 
van een deze afspraak als volgt geschetst: ,,Op deze wijze wordt duidelijk, dat 
ren van het politiek program getoetst is aan grondslag en doel van het CDA. Door 
met de middel van de onderschrjving van een op deze wijze getoetst program 

geeft men te kennen een dergelijke toetsing van grote waarde te achten, 
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waardoor in de toekomstige CDA-fractie een appél op deze toetsing een 
legitieme zaak is". ik blijf van mening, dat in de overeengekomen formu-
lering op objectieve wijze een relatie werd gelegd tussen de grondslag, 
het program en de kandidaten, die dat program dienen te onderschrijven. 
Ik wil daar een punt aan toevoegen. Teneinde mogelijke misverstanden te 
vermijden, heb ik op Woudschoten contact opgenomen met de toenmalige 
voorzitter van de KVP en met hem gesproken over het mogelijke risico, 
dat er, gezien de in het verleden gevoerde discussies, in de toekomst, 
wat ik noemde, ,,minimalistische" en ,,maximalistische" interpretaties zou-
den ontstaan. 
Hij was het met mij eens, dat dit risico, gezien de overeenstemming, niet 
behoefde te ontstaan en stemde expliciet in met de uitspraak die ik ter 
illustratie daarvan deed en die ik nadien opgenomen heb in het artikel 
in Nederlandse Gedachten, waar ik zojuist uit citeerde. 
Ik hecht eraan deze verklaring af te leggen nu er ook in onze kring ge-
vraagd wordt naar de betekenis van Woudschoten op dit punt. 

Interpretaties 
Ondertussen moet geconstateerd worden, dat er vanaf april toch een 
proces op gang gekomen is, waarbij wederzijds de indruk is ontstaan, 
dat er sprake is van dergelijke interpretaties. Voor het AR-gevoelen waren 
daarvoor kenmerkend uitspraken van o.a. Van Amelsfoort, medio april in 
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een Haagse discussie en Andriessen in Hervormd Nederland *) in de 
maand juni. En ik vermoed, dat men van KVP-zijde voor het tegenover-
gestelde uitspraken van AR-zijde zal aanvoeren. Het is aan de toekomstige 
historici en sociologen om dit proces van actie en reactie te analyseren 
en te beoordelen. Hier kan nuchter vastgesteld worden, dat in dit proces 
van tegenover elkaar staande uitspraken een reeël meningsverschil aan 
het licht is getreden. Het kan niet de bedoeling zijn dit te bagatelliseren. 
Maar evenzeer kan gesteld worden, dat een inzicht in dit wederzijdse 
proces kan leiden tot een volgen van het spoor terug tot Woudschoten, 
toen er een grotere mate van overeenstemming ook op dit punt bestond. 
Met name wanneer een en ander gezien wordt in het kader van de bredere 
overeenstemming over het karakter van het CDA dat ook een beginsel-
partij is, waarin uitgegaan wordt van ,,de dunne maar vitale lijn, die er 
ligt tussen het evangelie en het politieke handelen van het CDA". Ik 
citeerde hier uitspraken van Vergeer en Steenkamp op de laatste partij-
raad van de KVP. 

Niet terugvallen in oude beelden 
In de processen, die de laatste maanden op gang gekomen zijn, is, be-
halve van toenemende wederzijdse negatieve beeldvorming, ook sprake 
van een daarmee gepaard gaande toenemend beroep op de diverse 
religieus-politieke tradities en uitspraken van stichters der drie partijen. 
Het is ook onmiskenbaar, dat het oude natuur-genade schema uit het 
katholieke denken, de heel het volk-gedachte uit het  CH-erfgoed en de 
neiging tot grotere beljndheid van de AR terug te vinden zijn  in de huidige 
discussie. 
1k meen echter evenzeer, dat een terugvallen in deze oude beelden uit-
eindelijk niet vruchtbaar zal zijn. 
De drie partijen hebben zich sindsdien immers ook verder ontwikkeld en 
hebben nieuwe ervaringen opgedaan, die in een gezamenlijk toekomst-
beeld opgenomen moeten kunnen worden. 
Te denken valt aan de programmatische vernieuwing die de KVP sinds 
1970 heeft ondergaan, de grote organisatorische mogelijkheden die de 
CHU heeft ontwikkeld en de grotere nadruk die de ARP heeft leren leggen 
op de eigen radicaliteit van het evangelie. 
Ook is het zo, dat lijnen elkaar kunnen kruisen en bevruchten, en dat 
thema's uit de ene partij een onverwachte weerklank kunnen vinden in 
de andere. 
Model daarvoor staat het appèl, dat Aantjes bleek te hebben op het CDA-
congres, maar ook het inlevingsvermogen, dat sommige Anti-Revolutio-
nairen blijken te hebben voor de standpunten van KVP en CHU.  
Lohman  en Kuyper hebben ons - en hadden elkaar - veel te zeggen, 

*) Zie peg. 18 
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maar ik vermoed zo, dat Aantjes en andere Anti-Revolutionairen zich 
soms meer herkennen in Anti-Revolutionairen als de ethisch-hervormde 
Talma en Heemskerk, en misschien - diep in hun hart - in de altijd 
gereformeerd gebleven  Lohman,  en met Slotemaker de Bruïne. 
Ik onderken in één adem, dat mogelijkerwijs ook de beelden die bij ons 
opgeld doen over KVP en CHILI, correctie behoeven. 
Beeldenstorm lijkt een activiteit te zijn, die nog steeds beoefend moet 
worden, ondanks toenadering tussen katholieken en protestanten. 

Resolutie 
Tenslotte de resolutie. 
In de eerste alinea wordt verwezen naar het spoor van Woudschoten, als 
de meest reële mogelijkheid om gemeenschappelijk weer op de juiste weg 
te komen. Heel duidelijk wordt in de tweede en derde alinea gesteld, dat 
het vertrouwen aanwezig is dat gezien de reeds bereikte overeenstemming, 
een voortzetting van het gesprek over het functioneren van de grondslag 
van het CDA zal leiden tot voldoende eenheid van visie. 
De mogelijkheid tot dit gesprek is mijns inziens reeds gelegen in de 
slotalinea van de resolutie van 23 augustus, die spreekt over een voort-
durende bezinning over de relatie tussen het richtsnoer van het CDA en 
het politieke handelen. 
Een deel van de AR-inbreng in dit gesprek dat een breder kader zal moe-
ten hebben, zal ongetwijfeld gevormd worden door de vraag, hoe de 
herkenbaarheid van het CDA, wat betreft de verbondenheid tussen grond-
slag, program en beleid, gestalte kan krijgen in haar vertegenwoordigers. 
Het gaat ons daarbij niet om een ondertekening van een formule, maar 
om de reële herkenbaarheid in het politieke handelen, waarbij wij geen 
persoonlijke geloofsbelijdenis vragen, zoals ook Aantjes meermalen heeft 
uiteengezet. 
In dit verband wil ik herinneren aan de opmerkingen, die Vergeer in 
Oisterwijk heeft gemaakt over het wederzijdse vertrouwen, dat de kandi-
daten van de drie partijen herkenbaar christen-democraten zullen zijn. 
Wij zijn benieuwd hoe dit ook voor een verdere toekomst uitgewerkt kan 
worden. 

Geen tweede hypotheek 
Met betrekking tot de laatste alinea kan tenslotte gezegd worden, dat het 
niet onze bedoeling is om naast de politieke hypotheek - die overigens 
in het komend jaar nog afgelost moet worden - een tweede hypotheek te 
leggen. 
Wij hebben er volledig begrip voor als onze zusterpartijen zouden vragen 
dat nog dit kalenderjaar de veronderstelling van voldoende eenheid van 
visie over het functioneren van de grondslag bewaarheid zou moeten 
worden. 
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De kaders voor het te voeren gesprek zullen onderwerp moeten vormen 
van spoedig overleg in de diverse bevoegde organen van CDA en de drie 
partijen. 
Leden van de partijraad, ik meen, namens het partijbestuur, aan u te 
mogen vragen deze resolutie te aanvaarden als inbreng in het gesprek. 
1k meen tevens aan de beide zusterpartijen in het CDA te mogen vragen 
de bereidheid op te brengen dit gesprek te voeren om het met ons tot 
een goed einde te brengen. 
De komende twee maanden ligt op onze drie partijen de bewijslast aan 
te tonen, dat het CDA niet dood is, zoals nu reeds voorbarig wordt ge-
schreven, maar meer dan voldoende levenskansen heeft. De gebleken ver-
schillen van mening zowel binnen het CDA als binnen de ARP hebben 
zeer verdrietige aspecten, omdat ieder van ons zoveel van zijn geloof, 
hoop en liefde heeft geïnvesteerd zowel in de ARP als in het CDA. 

Koele hoofden, warme harten 
Maar regelmatige discussies en daarmee soms gepaardgaande verschillen 
van inzicht zijn kenmerkend voor een echte politieke organisatie. Het is 
echter nu de tijd om te tonen, dat wij ook die andere belangrijke functie 
van een echte politieke organisatie bezitten, namelijk de capaciteit om 
vanuit discussies en verschillen van inzicht te geraken tot gemeenschap-
pelijke standpunthepalingen. 

Deze proeve van bekwaamheid wordt vandaag van deze partijraad ge-
vraagd, en in de komende tijd van de drie partijen tezamen. In beide ge-
vallen zijn daarvoor koele hoofden en warme harten voorwaarde. 
Immers: uit het hart zijn de uitgangen des levens. 
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Toespraak van mr. W. Aantjes, 
voorzitter AR-Tweede Kamerfractie 

Ruimte maken en ruimte vragen 
Het zal ook de meesten uwer niet ontgaan zijn dat ik mij in de weken na 
het CDA-congres zeer terughoudend heb opgesteld ten aanzien van de 
daar gerezen problemen. Ik heb mij beperkt tot een discussie met mevr. 
Leijten in Nederlandse Gedachten *) èn tot een bijdrage in de artikelen-
serie die het dagblad Trouw aan de kwestie heeft gewijld. Die terug-
houdendheid had drie oorzaken. 

Drie redenen 
De eerste reden is dat de beslissing die vandaag wordt genomen een zaak 
is van de partij. Sommigen hebben voortdurend getracht het te doen voor-
komen alsof het om een standpunt-Aantjes ging. Bijna zou ik zeggen: 
was het maar waar! Dan was het probleem namelijk snel en eenvoudig op 
te lossen geweest. Ik heb echter het standpunt van de AAP vertolkt, zoals 
tot drie keer toe uit een verklaring van het partijbestuur is gebleken en 
zoals dat ook in overeenstemming is met het overwegende gevoelen van 
de fractie. 
Tot de misvatting dat het om een standpunt-Aantjes zou gaan heb ik 

mijnerzijds niet willen bijdragen. ik heb vandaag in de vergadering dan ook 
voor niemand geapplaudisseerd. De partij weet naar mijn mening zeer 
goed waar het over gaat en waarover zij vandaag heeft te beslissen. Daar 
is mijn interventie niet voor nodig. 
Een tweede overweging is geweest dat ik de moeilijkheden met de beide 
andere partijen niet heb willen aanscherpen. Er zijn van buitenaf acties 
geweest tot beïnvloeding van de beslissing die vandaag moet worden ge-
nomen en tot het uitoefenen van morele druk. 
Ik heb mij daartegen niet afgezet, omdat dit nooit bevorderlijk kan zijn 
voor het CDA. Fractievoorlichter Van Tellingen zou kunnen bevestigen, dat 
ik in de afgelopen weken tientallen aanvragen om interviews heb ge-
weigerd. Hoewel het zwijgen weleens moeilijk is gevallen, heb ik zowel 
voor dag- en weekbladen als voor radio en televisie in de afgelopen 
weken de grootst mogelijke terughoudendheid betracht. 
Mijn derde en belangrijkste motief is echter, dat het, waar het evangelie 
in geding is, om een tere zaak gaat. Hoe meer we erover praten, hoe 

meer we het risico oproepen eraan in de weg te staan. Er is dan ook 
niets dodelijker voor het door mij verdedigde standpunt dan telkens weer 
de vraag voorgelegd te krijgen: ,,Leg het nog eens uit!" 
Het evangelie is niet een zaak om over te praten, maar om vanuit te 

*) Discussie met mevr. mr. J. J. M. S. Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, vice-
voorzitster van de KVP in Nederlandse Gedachten van 20 september 1975. 
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handelen. Het is een kracht, die werkt en werken wil door mensen. Meer 
door mensen dan door een program. 

Vertegenwoordigers zijn het CDA 

Het CDA richt zich tot het gehele volk; niet tot haar vertegenwoordigers, 
maar met en door middel van haar vertegenwoordigers tot het gehele volk. 
Die vertegenwoordigers zijn het CDA in de politieke practijk. Daarom 
moeten zij herkenbaar zijn als het CDA in al zijn wezenlijke kenmerken, ik 
zou hier willen herinneren aan de eerder door mij in Nederlandse Ge-
dachten *) en Trouw gemaakte vergelijking met de school. 

De vertegenwoordiger moet elke dag het woord spreken en de daad 
stellen namens de politieke richting, die het evangelie als richtsnoer heeft 
aanvaard. 

Wat is het dan toch te veel gevraagd dat hij erkent (neen dat is nog te 
sterk gezegd, maar dat hij althans ,,geacht wordt" te erkennen) dat dit 
ook voor hemzelf bij het nemen van zijn beslissingen in de politiek het 
kompas is? 

*) Rubriek Van A tot U" in Nederlandse Gedachten van 20 september 1975. 

Prof. dr. P. A. I. M. Steenkamp en mr. W. Aantjes met elkaar in gesprek 
tijdens de AR-partijraad van 27 september 1975 te Rotterdam. 

79 



Albeda heeft hier gezegd dat de betere weg is het samen spreken vanuit 
ons uitgangspunt. Daar ben ik het mee eens. Mag dan aan kandidaten 
worden gezegd, dat ervan wordt uitgegaan dat dit voor hun politieke werk 
ook hun uitgangspunt is? 

Niet de formulering, maar de inhoud 
Misschien zal iemand zeggen, en het wordt gezegd: dat gebeurt toch via 
het program? 
Dit is een overschatting van een program. Wij kunnen het evangelie niet 
,,vangen" in een program. Het werkt alleen als het een dagelijks ver-
nieuwende kracht is. 
Het gaat niet om een formule. Juist niet! Hoe vaak moet ik die caricatuur 
nog bestrijden? 

Er is dan ook geen sprake van dat zich hier grondsiagdiscussies zouden 
herhalen, zoals deze in de tweede helft van de veertiger jaren in onze 
kring hebben gewoed. 
Het is ook geen kwestie van een verschil in spraakgebruik. ik wil daar 
juist graag erg voorzichtig mee zijn. In de voorgaande jaren heeft met 
name de KVP al verbale kniebuigingen genoeg gemaakt. Altijd was er 
dan wel een directeur van de Kuyperstichting die daarvoor de meest zui-
vere formulering vond. Daarom begrijp ik sommiger wroeging thans wel, 
maar zij reageren die mijns inziens op de verkeerde af. 
Het gaat niet om de formules, juist niet, het gaat om de inhoud, om de 
zaak. Helaas moet dat wel in woorden worden uitgedrukt omdat ons geen 
andere mogelijkheden ter beschikking staan. ik geloof dan ook dat Schut 
ten onrechte veronderstelt dat het een kwestie van interpretatie is. Het 
verschil is inhoudelijk niet gering, zoals ook door de voorzitter van de 
KVP nadrukkelijk is gesteld. 

De laatste linie 
I Het gaat daarbij niet om het geven van een oordeel over iemands al dan 

niet christen-zijn. Wie daarover wil oordelen, zal zelf als eerste onder dat 
oordeel vallen! 
Het gaat om het appèl. Het appèl op de ander, op elkaar, en vooral en 
allereerst op jezelf. 
Als al het andere faalt en tekort schiet, wat blijft er dan in een christen-
democratisch appèl anders over dan dit laatste appèl? Dat kan niet wor-
den gemist. Dan ben je teruggevallen op wat ik heb genoemd de uiterste 
linie. 

Die laatste linie is ook nodig omdat er geen reden is al te optimistisch 
over de mens te denken. Ondanks mijn moeite met zondag 3 van de 
Heidelbergse Catechismus (waarvan echter zowel prof. Run!a als prof. 
Rothuizen als Algra hebben uitgelegd dat het op een misverstand berust) 
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vanuit kan ik ook niet zo optimistisch over de mens denken. De mens is niet ge- 
Jidaten willig, maar weerbarstig als het om het evangelie gaat. Het evangelie is 
e werk niet naar de mens maar gaat tegen de mens in. Maar het kan ons wel uit- 

zicht bieden en verder helpen, waar wij dat uitzicht niet meer zien. Wat 
het betekent om op die laatste linie met elkaar te kunnen terugvallen, 
hebben wij als partij en fractie sinds 1973 ondervonden. Als wij hieraan  

)Ch  via voor het CDA vasthouden, is het niet omdat wij dat zo willen, maar omdat 
het CDA het niet kan missen.  

lie niet Dat het CDA-congres deze visie heeft afgewezen is geen zaak van spraak- 

:s ver- gebruik of interpretatie, maar heeft een inhoudelijk niet gering probleem 
opgeroepen. 

icatuur Het CDA wil antwoord geven op de uitdaging van het evangelie. Om ant- 
woord te kunnen geven, moeten wij beginnen met naar het evangelie te 

ouden 
luisteren. Niet slechts eenmaal in de vier jaar bij het opstellen van het 

onze program, maar elke dag. 
Mag dan van mensen, die het elke dag doen moeten, worden gevraagd, of 

1 daar althans worden verondersteld, dat zij voor dat werk daar hun oor te luis- 

ft  met 
teren willen leggen?  

vas  er 
Solidair uit verantwoordelijkheid 

st zut- 
is wel, 

Schut heeft straks in zijn toespraak een beroep gedaan om solidair te zijn. 
ik val hem daarin bij. 
Wanneer ik het anti-revolutionaire standpunt met overtuiging heb ver- 
dedigd dan is dat uit solidariteit met groepen en mensen, waarvoor ik mij 

geen 
Schut 

sterk mee verantwoordelijk gevoel. 

Het s. 
ik voel mij niet alleen verantwoordelijk voor de- ARP. Natuurlijk ook voor 
de ARP, gezien mijn functie en zeker gezien onze gezamenlijke weg van  

'an  de 
de afgelopen jaren. 

Niet minder echter gevoel ik mij mee verantwoordelijk voor de CHU die 
ons historisch en principieel het naast staat. Ook wij rekenen de Savornin  
Lohman  tot onze politieke voorvaders. 

al dan Met name voel ik mij ook mee verantwoordelijk voor de KVP. Hoogendijk 
er dat heeft straks gesproken over de vrienden die over en weer zijn ontdekt. 

Dat geldt ook voor mij en dat trekt sterk aan mij. Uit het verleden komen 
ral en mij dan namen voor de geest als die van Theo Koersen, Jan Peters en 

Victor Marjnen, maar ook Kamerleden en bewindslieden van vandaag. Het 
risten- gaat echter niet om een vriendenclub. Het gaat om iets anders. Het gaat 
t wor- om de christen-democratie, ook als de vrienden van vandaag er niet meer 
iterste zijn. In de katholieke wereld zijn er velen, die de ontwikkeling van de af- 

gelopen jaren van harte toejuichen, maar zich niettemin afvragen of met 
istisch het proces van declerikalisatie niet te veel overboord wordt gezet. Die  
an  de reactie is overigens wel begrijpelijk, maar hier en daar rijst toch twijfel of 

prof. het proces niet te ver doorslaat. 1k verwijs bijvoorbeeld naar de Uni- 
erust) versiteit te Nijmegen. Ook in onze eigen wereld zouden trouwens ver-- 
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De partijraad van de ARP in extra vergadering te Rotterdam bijeen op 
27 september 1975. 

Boven: J. Lanser (midden) in gesprek met mr. W. Aantjes (links) en prof. 
dr. P. A. J. M. Steenkamp (rechts). 
Onder: de bijeenkomst wordt geopend met samenzang. 
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Ik heb 
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geljkbare voorbeelden te noemen zijn. In dat geweldige proces gevoel ik 
mij sterk met de katholieke wereld en de KVP verbonden. 
Hilterman heeft eergisteren in de Telegraaf gezegd dat het standpunt 
Aantjes uit de tijd is (datzelfde verwijt heb ik trouwens al eerder gelezen 
in een open brief). Het standpunt-Aantjes past volgens Hilterman alleen in 
een tijd, waarin het gezin, de bijzondere school en de kerk nog een cen-
trale plaats innemen. Dat heeft mijnheer Hilterman dan goed begrepen, 
want zo is het precies. 

Nieuwe en hernieuwde belangstelling 
Niet alleen voor ARP, CHU en KVP gevoel ik mij mee verantwoordelijk, 
maar ook voor velen buiten onze kring. Aan de christelijke partijen is vaak 
en niet ten onrechte het verwijt gemaakt dat zij in de afgelopen jaren 
mensen van zich vervreemd hebben die zij hadden moeten kunnen be-
houden, en dat zij niet meer aanspreekbaar waren voor mensen die zij 
zouden moeten kunnen bereiken. 
In de afgelopen jaren, en na het CDA-congres blijkt dit versterkt voelen 
velen hunner zich (weer) door de mogelijkheden van de christen-demo-
cratische weg aangesproken. Die mensen vinden de discussies, zoals die 
thans binnen het CDA plaatsvinden, niet onbelangrijk. 
De Gaay Fortman heeft straks terecht gezegd dat die het soms beter 
hebben begrepen dan velen binnen het CDA. Nog nooit is er buiten onze 
kring zoveel discussie gevoerd over de CDA-problematiek als vandaag. 
Daar worden de discussies gevoerd, die allereerst in onze eigen kring ge-
voerd zouden moeten worden. 
Het CDA wil ook anderen winnen. Gezien wat ik zojuist heb gezegd zou 
ik daar de vraag aan willen verbinden: welke anderen? Dat zullen dan 
toch mijns inziens allereerst diegenen moeten zijn, die thans zon actieve 
belangstelling voor onze huidige problemen tonen. 
Aanvaarding van ons voorstel zou mijns inziens de weg hebben geopend 
om de gehele AAP met overtuiging en enthousiasme en bovendien een 
bredere rand in het CDA in te brengen. 

Voor die (opnieuw) ontwaakte belangstelling gevoel ik mij niet in de 
laatste plaats verantwoordelijk, als ik blijf proberen het CDA voor onze 
gedachte te winnen. 

Christen-democratie in Europa 
In de vijfde plaats echter wordt mijn visie mede ingegeven door solidari-
teit met en mede verantwoordelijkheid voor de christen-democratie in 
Europa. 

Ik heb iets meegemaakt van de beginjaren van de duitse CDU, met name 
rondom de persoon van  Ehlers.  Wie vandaag spreekt met degenen, die 
toen zo enthousiast mee van start gingen, wordt getroffen door hun teleur-
stelling over de wijze, waarop de CDU zich van zijn principiële uitgangs- 
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punten heeft verwijderd. 
Daaraan denk ik als ik zeg, dat het bij het CDA niet gaat om 1977, maar 
om 1987 en 1997. 
De Europese Unie van Christen-Democraten waarin de europese christen-
democratische partijen zijn verenigd, bereidt op het ogenblik een europees 
manifest voor. Van de zijde van de nederlandse vertegenwoordigers (dat 
was niet een AR-man, maar de CHU-er Oliemans en de KVP-er Kleister-
lee!) is bepleit in dit manifest een passage op te nemen over de grond-
slag van het politieke program en beleid van de christen-democratie. Dit 
voorstel heeft van geen enkele der andere christen-democratische par-
tijen in Europa bijval ondervonden. Integendeel, er is een beroep op Ne-
derland gedaan om daarvan af te zien en de eenheid van de christen-
democratie daarvoor niet op het spel te zetten. 
Ik ben er voorstander van dat de nederlandse christen-democratische par-
tijen deel uit blijven maken van de EUCD. Maar bij de totstandkoming van 
het CDA dienen wij er naar vermogen voor te zorgen dat wij niet de 
weg van de duitse CDU opgaan en dat het CDA binnen de EUCD het 
evangelische -geweten blijft dat het gelukkig op dit ogenblik is. 
In zijn eerder geciteerde artikel in de Telegraaf heeft Hilterman gezegd 
dat er in Europa een krachtig tegenwicht tegen het socialisme moet ko-
men, maar dat conservatieven en liberalen daarvoor getalsmatig niet vol-
doende zijn en dat daarom een krachtige christen-democratie moet ko-
men. 
Als wij voorstander zijn van een krachtige christen-democratie, dan heeft 
dat andere gronden. Dan gaat het om de eigen boodschap die zij wil 
brengen. 
Het gaat om de herkenbaarheid van het principiële karakter. Het beginsel 
niet slechts als een ,,gewaad", maar wel meer dan als de kleren van de 
keizer. 

Geen onzuivere elementen 
Die discussie moet niet met onzuivere elementen worden belast. 
Daartoe behoort de voorstelling van zaken als zou de strijd tussen Kuyper 
en  Lohman  in de huidige discussies herleefd zijn. Van de zijde van de 
CHU is een oproep gedaan om elkaar te vinden op basis van De Savor-

~, 
nin  Lohman.  ik heb er geen enkel bezwaar tegen, als wij als uitgangspunt 
zouden aanvaarden, dat ieder zich bij het CDA kan voegen (en nu gebruik 
ik de formule-De Savornin  Lohman)  mits hij zijne verplichting erkent op 
publiek terrein zich te onderwerpen aan de ordinantiën Gods", ik weet 
niet of wij het elkaar zouden mogen aandoen zich naar een dergelijke 
bijna Kuyperiaanse terminologie te schikken, maar ik zou er geen bezwaar 
tegen hebben. Het gaat wel verder dan wij hebben verlangd. 
Evenmin zou ik er bezwaar tegen hebben wanneer voor de landelijke ver-
tegenwoordigers hetzelfde vereiste zou gelden als het CDA voor de 
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plaatselijke verbanden heeft aanvaard, namelijk allen die grondslag en 
doel van het CDA onderschrijven'. Zoals bekend ben ik niet zo onder-
schrjverig, maar ik zou er ook geen bezwaar tegen hebben. Alleen is het 
wel wat strakker geformuleerd dan door ons is voorgesteld. 
Deze voorbeelden bewijzen wel dat het in feite niet slechts om een for-
mulering gaat. 

ARP is CDA-gezind 
Evenmin mag enige twijfel worden geuit aan de gezindheid van de ARP 
jegens het CDA, zoals helaas wel is gebeurd. ik gevoel mij eerst christen-
democraat en pas daarna anti-revolutionair. In de voorafgaande jaren heb 
ik met overtuiging en enthousiasme meegedaan. 
De artikelen die ik daarover bijvoorbeeld in 1972 heb geschreven onder-
schrijf ik nog geheel. Nog in februari van dit jaar, toen enkele leden van 
de fractie grote moeite hadden met de aanvaarding van de statuten door 
de partij, heb ik daarvan overduidelijk blijk gegeven. Het is ook ter demon-
stratie van die gezindheid geweest, dat ik mij tenslotte niet ben blijven 
verzetten tegen een verdeelsleutel voor een gemeenschappelijke lijst, die 
zeer in het voordeel van de CHU is. Hoewel dat natuurlijk niet gemakkelijk 
is voor een fractievoorzitter, die bij dergelijke besprekingen al zijn fractie-
leden steeds in het achterhoofd heeft, hebben wij daarmee toch willen 
demonstreren dat het ons primair niet gaat om de mannetjes of de zetels, 
maar om het beginsel en het beleid. 
Daarom ben ik ook met de u door het partijbestuur voorgelegde resolutie 
accoord gegaan, hoewel ik op sommige onderdelen bepaald een andere 
voorkeur had. 
Het slot van deze resolutie bevat een poging om ruimte te vragen en om 
ruimte te maken. 
Niet wij zetten vandaag met onze beslissing het CDA op het spel. Wij 
moeten ons dat dillema ook niet van buitenaf of van binnenuit laten op-
dringen. Die consequentie wensen wij niet aan een beslissing van van-
daag te verbinden. En de verantwoordelijkheid voor dergelijke conse-
quenties wijzen wij dan ook uitdrukkelijk terug. 

Uitgang in het hart 
Dankbaar ben ik voor de sfeer van de discussie van vandaag en voor de 
gezindheid die hier ten aanzien van het CDA is gebleken. 
Dick Kuiper heeft in zijn openingswoord gezegd: uit het hart zijn de uit- 
gangen des levens. ik zou daaraan willen toevoegen: uit het hart zijn ook 
de uitgangen naar het leven; naar alle terreinen des levens. 
Ook onze weg naar het CDA vindt zijn uitgang in het hart. 
ik beslis hier niet. U beslist ook niet over mij of terwille van mij. Dat is 
trouwens volstrekt niet interessant. 
Ik annexeer dan ook geen der mij voorgaande sprekers voor mij. Iedereen 
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Eppo Doeve in Elseviers Magazine van 6 september 1975. 
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citeert altijd graag datgene uit andere toespraken wat hem past. ik treed 
ook niet in de discussies over de tekst van de resolutie. Naar mijn mening 
biedt de resolutie de ruimte, ook om over de suggesties van Goudzwaard 
met elkaar te spreken. De resolutie bevestigt ons standpunt en vraagt 
ruimte voor het gesprek. Het vraagt die ruimte en het wil die ruimte ook 
geven. De resolutie bevat geen nieuwe voorwaarden en legt geen nieuwe 

hypotheek. 
Anderzijds is het ook niet zo, dat het verantwoord zou zijn om te zeggen: 
de ene lijst moet er komen, ongeacht of wij het eens worden, zoals in het 
amendement-Zijlstra gebeurt. Zo is het ook niet. De resolutie constateert 
met het oog op een gemeenschappelijke lijst nuchter en reëel dat het 
nodig is dat we het met elkaar over de gerezen problemen eens worden. 

Ruimte voor het gesprek 
Wellicht kunnen de suggesties van Goudzwaard en Schut tot een oplos-
sing bijdragen. ik begrijp de grote bijval wel, die hun toespraken hebben 
opgeroepen. De neiging daartoe is ook bij mij aanwezig. In de eerste 
plaats gezien de mensen, van wie deze suggesties zijn uitgegaan, en ver-
der ook vanwege het gevoel dat erdoor wordt opgeroepen dat hun ge-
dachten ons zouden kunnen uitheffen boven het dilemma waarin wij zijn 
terechtgekomen. 
Dit laatste moet naar mijn gevoel ook gebeuren. Het is echter altijd moei-
lijk om te overzien wat de betekenis is van voorstellen die staande een 

vergadering als deze worden gedaan. Zij moeten zeer serieus worden be-
zien, maar Ik geloof niet dat wij ons er nu al op moeten vastleggen. Het 
mogen in elk geval geen nieuwe ,,eeuwige" beginselen worden die op den 

J duur het evangelie gaan vervangen en verdringen. Wat dat betreft hebben 
wij ons leergeld, naar Ik meen, wel betaald. 
Mijns inziens biedt de resolutie er echter wel de ruimte voor. De resolutie 
vraagt juist om ons niet bij voorbaat vast te leggen, noch op het standpunt 
van de meerderheid van het CDA-congres, noch op het AR-standpunt. Wij 
willen ruimte maken en ruimte vragen. Een ruimte, die mijns inziens vol-
doende is ook om de suggesties van Goudzwaard en Schut in te betrek-
ken. 
De beste weg daartoe is naar mijn mening het aanvaarden van de resolutie 
van het partijbestuur. ik ga er niet over in discussie. U beslist. Wel doe 
ik een dringend beroep op u de resolutie van het parjbestuur in on-
gewijzigde vorm uw steun te geven. 
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Toespraak drs. J. de Koning, voorzitter ARP 

Ik wil in de allereerste plaats namens het partijbestuur onze dank onder 
woorden brengen voor de vete constructieve bijdragen die vandaag aan 
dit debat zijn geleverd. 
De zeer vele sprekers hebben ieder op een eigen wijze gedachten ver-
tolkt, die in brede kring in onze partij leven. Zij hebben als het ware ge-
zamenlijk een profiel getekend van anti-revolutionair denken over de 
grondslagen van christelijke politiek. 
Dan zal ik niet een poging doen om ieder van die sprekers persoonlijk te 
beantwoorden. Dat ware niet te doen. 
Maar dat doet niets af van de waardering van het partijbestuur voor alle 
sprekers, die hier vandaag zijn opgetreden. ik wil mij beperken tot het 
lichten van enkele lijnen uit het debat. 

Doorgaan met het CDA 
In de eerste plaats is duidelijk komen vast te staan dat de Anti-Revolu-
tionaire Partij wil doorgaan met het CDA. 
Wij willen het gesprek wat wij vragen met de andere partijen over de 
relatie tussen grondslag en politiek niet gebruiken om het CDA te blok-
keren, maar juist om het te bevorderen. Wij willen ook geen dilemma aan-
vaarden tussen ARP en CDA. De eenheid van de ARP gaat niet boven die 
van het CDA zoals één van de sprekers heeft gesuggereerd, evenmin als 
het omgekeerde het geval is. Ook de eenheid van het CDA gaat niet boven 
de eenheid van de ARP. 
Wij hebben er als ARP, als CHU en KVP gelijkelijk belang bij om te 
komen tot een bundeling van de christen-democratische krachten in 
Nederland. En wij weten dat dat alleen kan lukken als er een sterke soli-
dariteit bestaat tussen onze drie partijen. De heer Schut heeft daar van-
morgen in een indringend betoog terecht een streep onder gezet. 
Wij zijn als drie partijen verantwoordelijk voor elkaar. 
En wij zijn samen verantwoordelijk voor het CDA. 
Wij kunnen inderdaad elkaars geestelijke achtergronden in doorgaande 
gesprekken alleen maar verrijken. En daardoor de politieke kracht van 
christen-democratie versterken. 

Voortzetting onderling gesprek 
In de tweede plaats, wij vragen om een voortzetting van een onderling 
gesprek in het vertrouwen dat dit tot overeenstemming zal leiden. En dat 
zeggen wij niet zomaar, want dat vertrouwen is gegrond op de ervaring 
van de overeenstemming, die in de afgelopen jaren is gegroeid tussen ons. 
Een overeenstemming, die organisatorisch gestalte heeft gekregen bij de 
aanvaarding van de statuten van het CDA. En die politiek gestalte gaat 
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krijgen in rapporten ,,Gerede twijfel",,, Plichten en Perspectieven" *) en 
gaat u maar door; in gemeenschappelijke conferenties over allerlei onder- 

onder werpen in een gemeenschappelijk beleid, in CDA-verbanden en CDA- 

aan fracties op provinciaal en plaatselijk niveau, die politiek verder gestalte 
moet krijgen in een gemeenschappelijk program en vooral in een gemeen- 

ver- schappelijk politiek beleid van da Kamerfracties. 

e ge- Dat vertrouwen dat wij overeenstemming zullen bereiken in dat gesprek 

lr de berust ook op de wijze, waarop wij dat gesprek willen ingaan. Wij zijn er 
niet op uit om letterlijk gelijk te krijgen. Wij willen geen formuleringen op- 

ijk te leggen. Wij willen niet bepaalde teksten afdwingen. Wij willen proberen 
elkaar te overtuigen en naar elkaar te luisteren. 

alle 
t het Geen voorwaarden 

Ten derde. Wij willen uiteraard dat gesprek op geen enkele wijze belasten 
met voorwaarden. Wij willen geen koppeling tussen uitkomsten van dat 
gesprek en de voortgang van het CDA. 

volu- Wij willen geen hypotheek leggen op de totstandkoming van de gemeen- 
schappelijke lijst in 1976. 

r de 
De laatste zin van de resolutie moet dan ook gelezen worden als een 

blok- constatering, niet als een dreigement of als een voorwaarde. Maar het is 
wel een constatering, die betekenis heeft. Want wij beseffen allen wel aan- 

n die het belang van ons gesprek. Wij moeten elkaar vinden in de gemeen- 

n als schappelijke overtuiging dat wij christelijke politiek op een geloofwaardige 
wijze gestalte kunnen geven. oven 
Wij moeten in dat gesprek een gemeenschappelijke wil formuleren. Om 

m te een geïnspireerde politiek te doen voeren door geïnspireerde mensen van- 

n in uit een gemeenschappelijk beginsel. 

soli- Als dat niet kan is het CDA op zand gebouwd. 

van- Maar het kan wel. 

Suggesties 
Tenslotte, in ons debat van vandaag zijn verschillende suggesties gedaan 

ande voor een inbreng van onze zijde in het gesprek tussen de drie partijen. 

van Ik denk aan de zeer waardevolle suggesties van Schut, Goudzwaard, 
Grosheide om gemeenschappelijke politieke beginselen te formuleren, 
waarin de verbinding wordt gelegd tussen het evangelie als richtsnoer van 
ons politieke handelen en dat politieke handelen van alledag. 
Ik denk ook aan de suggestie neergelegd in het amendement van  Gelder- 

rung land, door Vermaat vanmorgen verdedigd, waar wij straks met de behan- 
I dat deling van de amendementen nog aan toekomen. Ik ben er niet voor, dat  
wing wij die suggesties in onze resolutie opnemen. Daarmee leggen wij de zaak 

vaster dan nodig is. Maar dat betekent niet dat ze minder serieus ge-
j de  

gaat *) Zie lijst  CDA-publicaties achterin dit boek. 
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nomen moeten worden of dat ze niet indringend besproken zullen worden. 
Het is van groot belang, om het gesprek tussen de drie partijen spoedig 
aan te vangen en op korte termijn af te ronden. En naar mijn mening kan 
dat ook. Voor een goede besluitvorming hebben we mijns inziens maar 

drie punten nodig. 
In de eerste plaats een bondige samenvatting van datgene, waarover wij 

het eens zijn. En dat is heel wat. 
In de tweede plaats, een nauwkeurige omschrijving van wat er onverhoopt 
aan verschil van inzicht overblijft. 
In de derde plaats, de conclusies die wij willen trekken uit de aard en de 
mate van overeenstemming en de aard en de omvang van eventuele ver-
schillen. Die conclusies zouden aan de partijen kunnen worden voor-
gelegd, die op basis daarvan kunnen beslissen. En in die beslissing heb 
ik alle vertrouwen. 

Meningsvorming afronden 
Vanwege de tijd wil ik met deze enkele opmerking volstaan Maar het zal 
u duidelijk zijn dat ik vanuit deze gedachtengang een beroep op u doe 
om de resolutie van het partijbestuur te aanvaarden. Het partijbestuur 
kan niet voldoen aan het verzoek van Roolvink, hoe goed bedoeld ook, 
om de resolutie terug te nemen. De resolutie is opgesteld met het oog 
op de meningsvorming in de partij en dit deel van de meningsvorming 
moet nu worden afgerond. Dat lijkt mij ook van belang voor KVP en 
CHU. Het partijbestuur zal uiteraard met waardering kennis nemen van het 
terugtrekken van amendementen *). 

*) Alle ingediende amendementen werden ingetrokken. 
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Resolutie extra AR-partijraad 27 september 1975 * 

De AR-partijraad op 27 september 1975 te Rotterdam bijeen heeft zich be-
raden over het verschil van mening over het functioneren van het uit-
gangspunt van het CDA, zoals dit verschil tot uitdrukking komt ten aanzien 
van de politieke vertegenwoordigers en over de gevolgen daarvan voor 
de verdere ontwikkeling van het CDA. 
Naar aanleiding van de uitspraken van het CDA-congres met inachtneming 
van de verklaringen van het bestuur van de ARP, komt de partijraad - 
gehoord de discussie tot de volgende standpuntbepaling. 

1. Het partijbestuur heeft op 19 augustus jl. vastgesteld, dat in de con-
clusies van Woudschoten ten aanzien van de grondslag, zoals vastgelegd 
in de artikelen 2 en 3 van de statuten, zowel het karakter van het CDA 
als christelijke politieke organisatie, als het functioneren van de grond-
slag voor het politieke handelen duidelijk waren vastgelegd en dat deze 
afspraken voldoende waren om de gerezen verschillen van inzicht tot een 
oplossing te brengen. Niettemin is gebleken en ook op het CDA-congres 
van 23 augustus jl. tot uitdrukking gebracht, dat er verschil van mening 
bestaat over de binding aan deze grondslag. Gelet op de aard van de 
problemen die daarbij aan de orde zijn, dringt de ARP erop aan, het ge-
sprek over deze zaak voort te zetten omdat het welslagen van het CDA 
sterk bevorderd zal worden als klaarheid over deze zaak wordt ge-
schapen. 

2. Gezien de overeenstemming, die in de loop der jaren tussen de drie 
partners is bereikt, hoopt en vertrouwt de partijraad, dat ook op dit punt 
overeenstemming mogelijk zal blijken te zijn. Een christelijke partij moet 
herkenbaar zijn aan haar grondslag, haar program en haar beleid en aan 
de verbondenheid tussen deze drie elementen. Van vertegenwoordigers 
van het CDA mag worden aangenomen, dat zij de verbondenheid van deze 
drie elementen voor het politiek handelen aanvaarden. 
3. Tussen de drie partijen zijn afspraken gemaakt over de besluitvorming 
ten aanzien van één lijst en één program bij de komende Kamerverkiezin-
gen. In de voorjaarspartijraden 1976 zal, zoals eerder reeds is overeen-
gekomen, bezien moeten worden of de mogelijkheden voor één gezamen-
lijke lijst aanwezig zijn. 
Daarbij wordt uiteraard verondersteld, dat voldoende eenheid van visie 
over het functioneren van de grondslag zal zijn bereikt. 

*) Deze resolutie is met overgrote meerderheid der stemmen aangenomen.  
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Motie ir. W. F. Schut AR-partijraad 27 september 1975 *) 

be- 
De partijraad, in vergadering bijeen, 

uit- 
van mening, dat het voortgaand gesprek binnen het CDA over het func- 

zien 
tioneren van de grondslag geen scheiding maar binding, geen oponthoud 

maar voortgang moet brengen, 
,00r dat het formuleren van politieke beginselen nu en in de toekomst voor 

ning 
het CDA in zijn karakter van beslissende betekenis is, 
dringt er bij het CDA-bestuur op aan, het in de resolutie van heden voor-
gestelde beraad mede te doen strekken tot het formuleren van de voor-
naamste politieke beginselen. 
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*) Deze motie is met overgrote meerderheid der stemmen aangenomen. 
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Verklaring CHU-top —29 september 1975 

Verklaring van de heren: mr. 0. W. A. Baron van Verschuer, voorzitter 
CHU; dr. R. J. H. Kruisinga, fractievoorzitter CHU-Tweede Kamer; prof. dr. 

W. van Hulst, fractievoorzitter CHU-Eerste Kamer, naar aanleiding van 
de partijraad van de ARP. 

De CHU heeft in de discussie, die ontstaan is over het functioneren van 
de grondslag voor gekozen vertegenwoordigers een duidelijk en prin-
cipieel standpunt ingenomen. 
In de discussie van de partijraad van de ARP en de daarin gedane uit-
spraken zijn vanzelfsprekend elementen, waarmee wij kunnen instemmen. 
De uitspraken zijn in hun onderlinge samenhang echter niet duidelijk. 
Daardoor is opnieuw onduidelijkheid ontstaan. 
Die onduidelijkheid is niet in het belang van een voortgaande samen-
werking. 

F.  Behrendt  in het Parool van 4 oktober 1975. 

94 



Constructief gesprek 
Het komt ons echter voor, dat de ARP thans een constructief gesprek met 

itter de andere christen-democraten wenst aan te gaan. 

dr. De verdere gang van zaken zal moeten duidelijk maken, of die verkregen 

van indruk juist is. 
Opgemerkt zij hierbij, dat het in de discussie niet gaat om de grondslag, 
zoals hier en daar gesuggereerd wordt, maar om een onderdeel van het 

van functioneren van de grondslag. 
rin- Ten aanzien van de te voeren discussie willen wij het volgende opmerken. 

1. In de eerste plaats zal deze discussie naar onze mening spoedig op 
uit- gang moeten komen en ook betrekkelijk snel moeten worden afgerond. 
len. Een langgerekte discussie over het punt van functioneren van de grond- 

slag zal de zaak van de christen-democratie alleen maar schaden. 
2. Vervolgens zal deze discussie moeten plaatshebben op basis van de 

en- statuten van het CDA en hetgeen daaromtrent in Woudschoten is af- 
gesproken. 
3. Zij zal tevens moeten plaatshebben op basis van de congresresolutie 
van 23 augustus jl. 

Vt Dit laatste zal alleen al uit democratisch respect voor een met overgrote 
meerderheid aanvaarde congresresolutie moeten geschieden. 

0 4. Voorts zal in onze visie hierbij moeten worden betrokken het schrijven, 

«1 dat onzerzijds aan de voorzitters van de organen van de ARP is gericht. 
Wij betreuren, dat hierop geen reactie is ontvangen. 

Mogelijke oplossing 
Wel hebben wij geconstateerd, dat één der daarin gedane suggesties voor 
een oplossing van het conflict tijdens de partijraad van de ARP door de 
leiding der ARP en met name door de fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, mr. W. Aantjes, als mogelijke oplossing is genoemd. 
Dat is onzerzijds zeer bepaald gewaardeerd *). 
5. Wij blijven voorts van oordeel, dat het bij dit gesprek uiteraard niet 
gaat om vertegenwoordigers van christen-democraten in het bijzonder in 
de Tweede Kamer, maar om vertegenwoordigers in het algemeen. 
Dit betekent derhalve, dat alle vertegenwoordigers, dus zowel die in de 
raden als in de staten als in de Tweede en de Eerste Kamer, alsook de 
vertegenwoordigers in het Europese Parlement hierin betrokken moeten 
worden. 
Wij kunnen bij onze discussie aansluiten op de betreffende artikelen van 
de Statuten van het CDA (art. 2, 3 en 24). 
Over de verwerking van de resultaten van de discussie en de gewenste 

*) Gedoeld wordt hier op de passage  Lohman  met betrekking tot de houding ten aan-
zien van publieke vraagstukken, waaraan vertegenwoordigers van christen-democratische 
groeperingen moeten voldoen en de uitspraak van de heer Aantjes tijdens de partijraad 
daaromtrent. 
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besluitvorming willen wij ons graag zowel intern als met KVP en ARP 
beraden. 
Aangezien wij als CHU niets willen nalaten om een christen-democratische 
eenheid tot stand te brengen waar dat mogelijk is, zal de CF-lU een ge-
sprek, dat gestoeld is op bovengenoemde uitgangspunten, willen be-
vorderen. 
Wij achten het vanzelfsprekend, dat wij in dat geval met een positieve 
intentie om de tafel gaan zitten om de gerezen problemen op te lossen. 

Verklaring partijbestuur KVP - 1 oktober 1975 

Het partijbestuur van de KVP wil er geen enkele twijfel over laten bestaan, 
dat het blijft streven naar een verdere ontwikkeling van het CDA. 
Het is van mening dat het voor de toekomst van het CDA beslissend is, 
dat het CDA zich bij de eerstkomende Kamerverkiezingen met één kan-
didatenlijst en met een concreet program op toekomstgerichte wijze aan 
de Nederlandse kiezer presenteert. Het karakter van het CDA is vast-
gelegd in de artikelen 2 en 3 van de statuten en in de congresresolutie 
van 23 augustus 1975. 
Uitgaande van de wens van het partijbestuur om een CDA van het karak-
ter als hierboven omschreven, tot verdere groei te brengen, is het wel-
haast vanzelfsprekend dat de KVP op de uitnodiging van de ARP voor 
een gesprek zal ingaan. In herinnering wordt daarbij genomen dat de 
laatste zin van de congresresolutie van 23 augustus over de noodzaak 
van een voortdurende bezinning op de consequenties van de grondslag 
voor het practisch politiek handelen, ruimte geeft op de uitnodiging in te 
gaan. 
Het gesprek zou moeten plaatsvinden op basis van de statuten van het 
CDA, de afspraken van Woudschoten en de congresresolutie van 23 
augustus 1975. 
Gezien de duidelijke uitspraak van het CDA-congres over de binding tus-
sen uitgangspunt en vertegenwoordigers, wil het partijbestuur het gesprek 
richten op de formulering van politieke beginselen, die concreet maken 
wat het Evangelie betekent voor het politiek handelen. 
Gelet op de opvatting van het partijbestuur dat een presentatie van het 
CDA met één lijst en program bij de komende Kamerverkiezingen be-
slissend is voor de toekomst van het CDA, is het partijbestuur van mening 
dat het gesprek vóór eind november 1975 tot resultaten moet hebben ge-
leid. 

Conclusies CDA-beraad - Berg en Dal - 
30 en 31 oktober 1975 

1. Wij willen bereiken dat op elk bestuursniveau herkenbare christen-
democraten het CDA vertegenwoordigen. Geen afspraak, veronderstelling, 
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ARP verklaring of profielschets geeft absolute zekerheid. 
2. In Woudschoten is besloten, dat aan het politieke werkprogram, dat 

sche door de kandidaten wordt onderschreven, de volgende overwegingen 

ge- zullen voorafgaan (zie bijlage bij de statuten *) Op deze wijze wordt duide- 

be- lijk dat het politiek program getoetst is aan grondslag en doel van het 
CDA. Door middel van de onderschrjving van een op deze wijze getoetst 

tieve program geeft men te kennen een dergelijke toetsing van grote waarde te 

n. ] achten, waardoor in de toekomstige CDA-fractie een appèl op deze toet- 
sing een legitieme zaak is. Het dagelijks bestuur is van mening dat in deze 
formulering op objectieve wijze een relatie wordt gelegd tussen de grond- 
slag, het program en de kandidaten, die dat program dienen te onder- 

taan, schrijven. 
3. Een CDA-vertegenwoordiger zal zich kunnen vinden in of zich verwant 

d I 5, voelen met de nota van de Contactraad en Plichten en Perspectieven" en 
kan- is uiteraard gebonden aan de statuten en aan het politiek werkprogram. 
aan Het CDA wil in een program van uitgangspunten kernpunten formuleren 

vast- van christen-democratische politiek om daarmee het profiel van christen- 
>lutie democratische politiek te verscherpen. Van vertegenwoordigers wordt ver- 

wacht dat zij in hun politiek optreden zo goed mogelijk tot uitdrukking 
arak- brengen wat het CDA beweegt. 
wel- 
voor 
t de Geen beletsel 
zaak 4. Het Dagelijks Bestuur spreekt uit: 
slag a. dat er overeenstemming bestaat over de grondslag van het CDA, als- 
in te ook dat een beroep op het evangelie in het CDA een rechtmatige zaak is; 

b. dat er overeenstemming over bestaat dat de grondslag moet functio- 

het neren in program en beleid; 
1 23 c. dat er op vertrouwd moet worden dat vertegenwoordigers van het 

CDA in hun politieke optreden zo goed mogelijk tot uitdrukking zullen 

tus- brengen wat het CDA beweegt; 
prek /er blijft een verschil van mening bestaan over de vraag of van de ver- 
aken tegenwoordigers van het CDA mag worden verwacht dat zij ook persoon- 

lijk het evangelie voor hun politieke handelen aanvaarden; 
I het d. dat de discussie over de bredere problematiek van de relatie tussen 

be- levensbeschouwing en het politieke handelen van het CDA moet worden 

ning voortgezet; 
ge- e. dat het in het onder c. genoemde meningsverschil geen beletsel ziet 

voor de totstandkoming van één lijst; 
f. dat het hiervoor onder e. genoemde onverlet laat hetgeen in ,,Woud- 
schoten" is besloten omtrent de voorwaarden, van de vervulling waarvan 
de totstandkoming van één lijst afhankelijk is. Met de discussie over de 

,ten- politieke hypotheek is heden een begin gemaakt. Deze discussie wordt 

hing, voortgezet. 

*) Zie pag. 151. 97 



Conclusies CDA-beraad Haaften - 15 november 1975 

Het dagelijks bestuur van het CDA vergaderde op 15 november 1975 te 
Haaften. De conclusies van die bijeenkomst luiden als volgt: 
,,ln overeenstemming met de in Woudschoten gemaakte afspraken en ter 
voorbereiding van de in 1976 door de partijen te nemen beslissingen om-
trent het uitkomen met één lijst bij de eerstkomende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer heeft het dagelijks bestuur van het CDA zich beraden op 
de politieke situatie en de politieke verhoudingen. 
Geconstateerd is dat op plaatselijk en regionaal vlak reeds een grote 
mate van politieke eenheid is ontstaan en de roep om eenheid op het 
nationale vlak toeneemt. 
Binnen het bestuur is diepgaand van gedachten gewisseld over de poli-
tieke ontwikkelingen, waarbij opnieuw is komen vast te staan dat de wil 
aanwezig is om te voldoen aan de politieke voorwaarden waarvan de tot-
standkoming van de ene lijst afhankelijk is gesteld. 

Onmisbaar 
Het bestuur constateert dat tussen de christen-democratische Tweede 
Kamerfractie op tal van punten overeenstemming bestaat over het ge-
voerde beleid Het realiseert zich echter dat de gebleken verschillen het 
wenselijk maken te blijven streven naar eenheid van optreden in het 
parlement en daarbuiten. Het bestuur heeft er zich rekenschap van ge- 
geven dat in de lopende parlementaire periode een aantal zeer belangrijke 

Pet 
politieke vraagstukken aan de orde zullen komen. Daarbij zal kunnen 
blijken dat de christen-democraten in belangrijke mate tot politieke over- 
eenstemming komen. 

VJ 
 

Het beleid van het dagelijks bestuur van het CDA is gebaseerd op de 
overtuiging, dat het uitkomen met een CDA-lijst (c.q. lijsten) bij de eerst- tb 
komende Tweede Kamerverkiezingen onmisbaar is voor de geloofwaardig- hel 
held van het CDA in de nationale politiek en de verdere ontwikkeling daar- zij i 
van *)• va 
De fractievoorzitters hebben meegedeeld in hun fracties te zullen over- He 
leggen met betrekking tot een zodanige besluitvorming dat daardoor een ko 
gezamenlijke standpuntbepaling wordt bereikt". 

Verklaring partijbestuur KVP— 17 november 1975 

Het partijbestuur heeft zich op 17 november 1975 beraden over het resul-
taat van het CDA-beraad van 30 en 31 oktober te Berg en Dal van 15 
november te Haaften. 
Het meent udt de in Berg en Dal gevonden werkoplossing voor het func- 

) Tegen deze hele zin stemden: de gehele CI-IU-delegatie en de secretaris van de 
ARP, D. Corporaal, terwijl AR-voorzitter J. de Koning zich van stemming onthield. 
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Persconferentie na afloop van het CDA-beraad te  Has  ften op 15 november 
1975. 
V.l.n.r. mr. W. Aantjes, drs. R. Zijlstra, mr. I. L. Janssen van Raay, mr. 
F. H. J. J. Andriessen en dr. R. J. H. Kruisinga. 

tioneren van de grondslag voor de practijk kan worden aanvaard, hoewel 
het bijzonder zou zijn gewaardeerd indien alsnog overeenstemming zou 
zijn bereikt over het functioneren van de grondslag conform het besluit 
van het CDA-congres van 23 augustus 1975. 
Het partijbestuur spreekt nog eens als zijn mening uit, dat de totstand-
koming van de ene CDA-lijst bij de eerstkomende Kamerverkiezingen on-
misbaar is voor de geloofwaardigheid van het CDA in de nationale politiek 
en de verdere ontwikkeling daarvan. 
Het stelt tot zijn teleurstelling vast, dat de ontwikkelingen binnen het 
CDA tot dusverre en in het bijzonder het beraad van 15 november duide-
lijke twijfel hebben opgeroepen of overeenkomstig de afgesproken proce-
dures één lijst voor de eerstkomende Kamerverkiezingen tot stand zal 
komen. 

Noodprocedure 
Het partijbestuur meent daarom, dat niet langer kan worden gewacht met 
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uitvoering te geven aan het besluit van de partijraad van 21 juni 1975 om 
een commissie in te stellen die een noodprocedure voorbereidt voor het 
geval onverhoopt één CDA-lijst niet tot stand zou komen. Het partij-
bestuur draagt dan ook het dagelijks bestuur op dit besluit uit te voeren. 
Deze noodprocedure moet aanbevelingen bevatten hoe de KVP op eigen 
gelegenheid, als christen-democratische partij, met maximaal succes aan 
de eerstkomende Kamerverkiezingen kan deelnemen. 
Het partijbestuur spreekt nadrukkelijk uit, dat het alle mogelijke inspan-
ningen zal doen opdat wordt voldaan aan de voorwaarden die gezamenlijk 
zijn gesteld voor de totstandkoming van de ene lijst waaraan het verre 
de voorkeur geeft. Dit is het evenzeer verplicht aan  alien  die in CDA-
verbanden het CDA gestalte geven. 

Brief presidium CDA —24 november 1975 
Aan de leden van 
- de partijraad van de ARP 
- de Unieraad van de CHU 
- de partijraad van de KVP. 

Zeer geachte dames en heren, 

Dezer dagen hebben wij, als presidium van het CDA, ons beraden over 
de situatie waarin het CDA thans verkeert. 
In onze overwegingen hebben wij met name betrokken de conclusies van 
,,Berg en Dal" en ,,Haaften", alsook het besluit van het KVP-bestuur een 
commissie in te stellen ter voorbereiding van een eventuele ,,nood-
procedure". 
Wij hebben vastgesteld dat de discussies in een beslissend stadium zijn 
gekomen en tevens dat ernstige bezorgdheid is ontstaan over het wel-
slagen van het CDA. De vele reacties en initiatieven vanuit de basis zijn 
even zovele blijken daarvan. 
Wij achten het verheugend dat zovelen de idealen van het CDA steunen. 
Wij delen echter ook de zorg over het welslagen van het CDA, waarvoor 
wij sinds enige maanden een bijzondere, deels eigen verantwoordelijkheid 
dragen. 

Daarom richten wij ons tot u, die in de komende weken zeer belangrijke 
beslissingen zult moeten nemen. 
Wij doen een dringend beroep op u de conclusies van ,,Berg en Dal" over 
te nemen en aldus de rond het CDA-congres ontstane discussie af te 
ronden. 
Daarmee zal een belangrijke blokkade op onze weg naar christen-demo-
cratische eenheid zijn opgeruimd, terwijl de discussie over de aflossing 
van de zogeheten politieke hypotheek er aanzienlijk door zal worden ver-
gemakkelijkt. 
Wij willen er tenslotte op wijzen dat voldoende politieke eensgezindheid 

100 

zijn 
pelt 
dun 
De 

wel 
In C 

ma 
bij 
CD 

Me: 

P.) 
Me 
J. L 
J. C 
R. 



zijn neerslag ook moet vinden in de totstandkoming van een gemeenschap-
pel(jke CDA-lijst bij de komende Kamerverkiezingen, waarover bij voort-
during reeds een zo grote mate van overeenstemming is gebleken. 
De definitieve beslissing over de ene lijst valt volgens de afspraken van 
,,Woudschoten" in de loop van 1976. De laatste tijd is echter twijfel  ge-
wekt over de goede afloop. 
In de wetenschap, dat wij daarmee aansluiten op de reeds een- en ander-
maal uitgesproken wens van de drie partijen, dringen wij er daarom sterk 
bij u op aan de gemeenschappelijke politieke wil om te komen tot de ene 
CDA-lijst thans nogmaals duidelijk uit te spreken. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

P. A. J. M. Steenkamp (voorzitter) 
Mevr. M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen (penningmeester) 
J. L. Janssen van Raay (vice-voorzitter) 
I. C. H. Krajenbrink (secretaris) 
R. Zijlstra (vice-voorzitter) 

Resolutie Arjosraaci - 29 november 1975 
De Arjosraad, die op 29 november 1975 te Utrecht in vergadering bijeen 
was, nam onderstaande resolutie aan. 

Overwegende: 
• dat de Arjos christen-democratische partijvorming vanuit AAP, CHU en 
KVP steeds als een ideaal heeft gezien en nog ziet; 
• dat de Arjos van haar kant steeds heeft gepoogd de verwezenlijking 
van dat ideaal naderbij te brengen; 
• dat de Arjos zich daarbij steeds op het standpunt heeft gesteld dat 
verwezenlijking van dat ideaal slechts mogelijk is als er eenheid bestaat 
over uitgangspunt, program en practisch beleid; 
• dat deze drie punten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Constaterende: 
• dat in februari 1975 in Woudschoten de statuten van het CDA, zijn 
vastgesteld, waarbij overeenstemming werd bereikt ten aanzien van het 
uitgangspunt en nadere afspraken werden gemaakt ten aanzien van het 
program terwijl werd overeengekomen dat ten aanzien van het practische 
beleid in het voorjaar 1976 voldoende eenheid zou dienen te zijn bereikt; 
• dat de Arjos zich aan deze conclusies heeft geconformeerd; 
• dat tijdens het CDA-congres van 23 augustus jl. een fundamenteel ver-
schil van inzicht is gebleken ten aanzien van het functioneren van het uit-
gangspunt; 
• dat ARP en Arjos op de AR-partijraad van 27 september jl. met betrek-
king tot het samenstellen van één CDA-lijst voor de volgende Kamerver-
kiezingen de vooronderstelling hebben gemaakt dat voldoende eenheid 
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Peter van Straaten in Vrij Neder/and van 6 september 1975. 
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van visie over het functioneren van de grondslag zal zijn bereikt; 
• dat het dagelijks bestuur van het CDA op 31 oktober jl. heeft uit-
gesproken dat genoemd geschil is blijven bestaan, doch dat zulks geen 
beletsel is om bij de volgende Kamerverkiezingen met één lijst uit te 
komen; 
0 dat ook een gesprek van het CDA-bestuur op 15 november jl. te Haaf-
ten, geen oplossing gebracht heeft. 

Spreekt uit: 

• dat een christen-democratische partij daarin herkenbaar dient te zijn 
dat haar vertegenwoordigers zich bij hun politiek handelen door de 
evangelische boodschap wensen te laten leiden en daarop aanspreekbaar 
zijn; 
• dat de Arjos dit fundamenteel acht voor christen-democratische partij-
vorming; 
• dat derhalve eenheid van visie hierover en over de tijdens de Woud-
schouten-conferentie gemaakte afspraken ten aanzien van program en 
practisch politiek beleid essentieel zijn om te komen tot één lijst bij de 
volgende Kamerverkiezingen; 
• dat momenteel die eenheid niet is bereikt zodat derhalve de uitspraak 
voor één lijst thans niet kan worden gedaan en ook niet behoeft te wor-
den gedaan aangezien daarvoor een procedure in Woudschoten is over-
eengekomen; 
• dat gezien de overeenstemming die in de loop der jaren reeds werd 
bereikt uitmondend in een federatief samengaan van de drie partijen, de 
hoop blijft bestaan dat thans nog bestaande geschillen zullen worden op-
gelost en aldus het ideaal van één christen-democratische partij na ge-
bleken overeenstemming, bereikt kan worden. 
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Rede mr. 0. W. A. Baron van Verschuer, voorzitter CHU, 
op de besloten vergadering van de Unieraad CHU - 
13 december 1975 te Utrecht 

Van Hulst, Kruisinga en ik schreven op 10 september een brief aan de 
leiders van de ARP in verband met de toen aanstaande partijraadsverga-
dering van de ARP op 27 september. Ik wil deze vergadering beginnen 
met het einde van deze brief die luidde: Moge Uw partijraad onder Gods 
onmisbare zegen komen tot een besluitvorming waarmede de christen-
democratie zal zijn gediend". ik herhaal vandaag deze bede voor de ver-
gadering van de ARP in Hoogeveen maar ook voor onze Unieraadsverga-
dering. 

Degenen Uwer die dachten zich vandaag de houding van de afwachtenden 
en toeschouwers te kunnen veroorloven ten aanzien van de besluitvorming 
van de ARP moet ik teleurstellen. Ik hoop dat deze openingsrede, die dient 
ter inleiding van het beraad over het CDA, U niet onberoerd zal laten 
en dat U mede van uit die beroering met mij en met elkaar wil discussie-
ren. Net  als in de AR-partijraad vandaag zal geschieden moeten wij ook 
onze koers met betrekking tot het CDA bepalen en met name spreken 
over de vraag hoeveel wij er voor willen over hebben en hoever wij willen 
gaan. Of anders gezegd: waar moeten de belangen van de CHU alleen 
ophouden terwille van het belang van het CDA. Het is verleidelijk ter 
wille van vrede in eigen gelederen de onrust in christen-democratische 
zusterpartijen te bevorderen en langs ons heen te laten gaan. ik doe een 
dringend beroep op U de eis van christelijke naastenliefde uit te strekken 
tot de partijen van KVP en ARP en daaruit onze houding ten opzichte van 
hen te laten bepalen. Allerlei nadere puur egoistische gevoelens moeten 
onderdrukt worden. 
Vandaag moeten Berg en Dal en Haaften bij ons aan de orde komen. 
Anders dan in Hoogeveen zal bij ons het accent meer bij Haaften moeten 
komen te liggen. 

Oflvergelijkbare waarden 
Vooraf wil ik een algemene opmerking maken over beide onderwerpen. 
Bij de discussie over het functioneren van de grondslag en de mate van 
politieke eensgezindheid moeten we beide onderwerpen niet aan elkaar 
koppelen. Het enige wat zij met elkaar gemeen hebben is dat zij beiden 
met de totstandkoming van het CDA te maken hebben, maar het zijn on-
vergelijkbare waarden. 

Het functioneren van het uitgangspunt is en mag niet inwisselbaar voor 
de politiek zijn. Het CDA is geen recept wat tot stand komt met een onsje 
van dit en een pondje van dat, als het dan samen maar aan het gewicht 
komt. Men mag de klip van het ene niet verhogen met de klip van het 
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andere om ze dan vervolgens samen te moeten nemen. Ik hoop dat al 
degenen die vandaag over Berg en Dal spreken dit heel goed beseffen. 
De voortzetting van een discussie over de politieke lijn is noodzakelijk, 
het CDA facultatief stellen op grond van de geestelijke lijn heeft vèr-
gaande consequenties en betekent in feite het einde van het CDA. 
Als ik iets over Berg en Dal zeg dan wil ik - hopenljk voor U ten over-
vloede - herhalen dat het niet gaat over welk uitgangspunt, welk pro-
gramma en welk beleid. Het gaat over de vraag of ieder die het CDA op 
enigerlei wijze vertegenwoordigt behalve het feit dat hij de bijbel als uit-
gangspunt voor het CDA erkent ook voor zich persoonlijk de bijbel als 
richtsnoer voor zijn handelen erkent. Uit de vele reacties die er naar aan-
fleiding van deze discussie ook in onze gelederen zijn gekomen is mij 
duidelijk geworden dat over deze vraag in onze kring genuanceerd ge-
dacht wordt. Er zijn er veel die met mij, en wat meer zegt naar de traditie 
van  Lohman,  uitspreken dat zij zozeer willen geloven in de kracht en de 
werking van het uitgangspunt, dat zij zozeer afwijzen alles wat riekt naar 
een persoonlijke geloofsbelijdenis, dat zij genoeg hebben aan een er-
kenning van het uitgangspunt voor het CDA. 

Geen belemmering 
Er zijn er echter ook in onze kring die dit onvoldoende vinden en zich niet 
kunnen voorstellen dat zonder een persoonlijke erkenning men christen-
democratische politiek kan bedrijven waarop men ook kan worden aange-
sproken. Noch degenen die dit laatste standpunt in onze kring innemen 
noch de Lohmannianen hebben, geloof ik, ooit de gedachte bij zich voelen 
opkomen dat de CHU om deze reden niet kan blijven voortbestaan. Reden 
voor mij om te zeggen, dat de conclusies van Berg en Dal, dat de geschil-
len zijn geconstateerd maar dat het dagelijks bestuur ze niet ziet als een 
belemmering voor de voortgang van het CDA, voor de CHU op het lijf ge-
schreven zijn. Ik ben mij ervan bewust, dat velen in de ARP het er moeilijk 
mee hebben, omdat in een tijd waarin veel normen aan verandering onder-
hevig zijn zij het voelen alsof een stukje vaste grond onder hen wegvalt. 
Tot hen zou ik willen zeggen, dat tegenover dit gevoel een ander, naar 
mijn mening, zwaarder wegend gevoel moet staan. Het gevoel dat men 
heeft als men zijn naaste negeert en de deur voor hem sluit. Voor een 
lichtvaardig toesteken van handen, na deze discussie, hoeft men daarbij 
nauwelijks meer bang te zijn. 
Ik kom meer en meer tot de overtuiging, dat de vraag waar het om gaat in 
wezen geen principiële vraag is, maar een vraag die in sterke mate be-

cpaald wordt door een van huis uit meegekregen mentaliteit. 
Net zo goed als Hervormden en Gereformeerden en Rooms-Katholieken 
na jaren van gescheiden optrekken bij elkaar durven en willen komen en 
steeds meer een gemeenschappelijke denkwereld krijgen moeten wij ook 
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ten aanzien van dit punt hoop hebben op meer begrip, meer vertrouwen in 
elkaar. Immers, en dat is wel belangrijk, onze basis is hetzelfde. 

Politieke koers 1977-1981 
Ik kom nu tot Haaften, een discussie waar wij in Berg en Dal mee be-
gonnen. Eerst een feitelijke constatering. Er resten ons van de algemene 
voorjaarsvergadering van volgend jaar, waarin wij conform de afspraken 
in Woudschoten een voorlopig standpunt bepalen ten aanzien van de 
politieke eensgezindheid, nog 6 a 7 maanden. De definitieve besluitvor-
ming in september 1976 uiterlijk is nog 9 maanden van ons af. In deze 
veelzeggende maar betrekkelijk korte tijd moeten wij met elkaar overeen-
stemming bereiken over de politieke koers van de jaren 1977-1981 en na-
gaan welke verschilpunten uit de dan achter liggende periode zijn blijven 
liggen. Bij de beoordeling van de geschilpunten van de dan voorbije 
periode van het huidige kabinet doen wij er goed aan niet in beschouwing 
te nemen, door ze weg te strepen, de verschilpunten die louter en alleen 
een gevolg zijn van de gescheiden opstelling ten opzichte van het kabinet. 
Ook dienen wij onderscheid te maken tussen de verschilpunten die dwars 
door de huidige drie christen-democratische fracties heenlopen. Wij hou-
den dan over de principiële verschillen, zo die er zijn, onderverdeeld naar 
de korte termijn, die van het heden en die op langere termijn, die van 
morgen. 
Als ik dit probeer zo zuiver mogelijk te analyseren dan ben ik er mij van 
bewust en U zult dat wel van mij willen aannemen, dat in vele gesprekken, 
die ik in de loop der jaren over de kwestie van de politieke hypotheek heb 
meegevoerd het bijna onmogelijk is gebleken de accenten te verleggen 
van de korte termijnpolitiek naar de lange termijnpolitiek. Het eindigde 
altijd in een gecompliceerde en frusterende evaluatie die dan dreigt per-
sonen in beklaagdenbankjes te zetten die zich moesten verdedigen tegen-
over aanvallers die nimmer de illusie moeten hebben gehad dat zij werke-
lijk wisten en begrepen hoe de situatie lag toen dit of dat in de politiek ge-
beurde. Een discussie dus die eigenlijk altijd bij voorbaat tot mislukken 
gedoemd is en het is genoegzaam bekend dat Haaften daarop dan ook 
geen uitzondering maakte. 

Duidelijke waarschuwing 
Ik geloof, dat onze achterban, ik kom daar straks nog op terug, dit heel 
zuiver heeft aangevoeld. De acties die daar uit zijn voortgekomen zou ik 
niet willen begroeten als steun voor of verwijt aan één of meer leiders van 
de drie, maar als een duidelijke waarschuwing en als zodanig heeft zij 
grote waarde en men doet er onverstandig aan deze als onbelangrijk naast 
zich neer te leggen. 
Als ik Haaften analyseer dan past eigenlijk niet primair zozeer somberheid 
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ten aanzien van de gebleken verschillen, anders dan door de samenstelling van 
van het kabinet. Als wij de toonzettingen buiten beschouwing laten, als wij 1k t 
het vergelijken met de verschillen die er tussen de zogenaamde pro- ties  
gressieve drie bestaan, en binnen de partijen onderling, dan zijn de ver- 1 ied 
schillen zeker te overbruggen, mits men werkelijk de wil heeft het CDA lev 
tot stand te brengen. De 
In de politiek is het niet anders dan bij het bezoek aan een vervelend ons 
familielid. Men heeft altijd wel een argument om er niet heen te gaan. Het uite 
was daarom niet onredelijk dat de vraag op tafel kwam: mij' 
Wilt gij het CDA wel?" Als U het CDA wilt, dan is de consequentie dat dez 

U bereid bent daarvoor offers te brengen, ook als die offers met zich Nu 
zouden brengen, ik zeg het U in alle duidelijkheid, dat wij zouden moeten 197 
ophouden met het benadrukken van het  CH-profiel, met name als dat ten afg 
koste van onze andere christen-democratische partners is. Daardoor gaat bij 
het ten koste van het CDA en dus ook een stukje van onszelf. 

Nu CDA realiseren 
Dit brengt mij ertoe nog eens te benadrukken waarom ik van mening ben 
dat wij het CDA nu moeten realiseren. 
Nu de in mijn beschouwing rond de discussie in Berg en Dal geconsta-
teerde verschillende leefwerelden die mede de grondslag vormden voor 
het ont- en bestaan van de drie christen-democratische partijen verdwij-
nen; 
nu duidelijker dan ooit behoefte is aan principiële christelijke politiek; 
nu ons land dreigt opgedeeld te worden tussen socialisten met staats-al-
macht en liberalen met mens-almacht allures kan de christen-democratie 
de noodzakelijke derde weg in de politiek zijn. 
Nu én Europees én provinciaal én gemeentelijk de voorbeelden van samen-
werking door geen enkele dissonant worden verstoord is behalve lan-
delijk het CDA gerealiseerd. 
Het zijn deze argumenten die een enorm groot aantal plaatselijke en regio-
nate verbanden niet alleen op politiek terrein ertoe gebracht hebben het 
CDA uit te roepen. Of wij het prettig vinden of niet, wij zullen in alle 
nuchterheid moeten constateren, dat wij vandaag met name, ons hebben 
uit te spreken over de vraag of het landelijke CDA er mede dankzij de 
bevoegde organen van de drie christen-democratische partijen komt of 
niet. 
Het zal U duidelijk zijn, dat ik U vandaag heel nadrukkelijk vraag U uit te 
spreken over de vraag of U van mening bent dat het CDA voor de eerst-
komende verkiezingen in elk geval zo ver moet zijn, dat er met één lijst 
kan worden uitgekomen. ik ben ervan overtuigd, dat deze beslissing die 
door die partij-organen moet worden genomen, in zeer belangrijke mate 
zal bijdragen aan het herstel van vertrouwen bij al degenen in het land 
die hunkeren naar het CDA en zich vertwijfeld afvragen waar de leiding 
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van de partijen blijft. 
Ik ben mij ervan bewust, dat dit consequenties heeft voor onze kamerfrac-
ties, de toonzetting en de inhoud van hun betogen. Maar niet alleen wij, 
iedere fractie van de drie partijen zal daar zijn bijdrage in hebben te 
leveren. 
De CHU mag net zo min als de ARP en KVP vragen: Kom geheel bij 
ons. Maar wij moeten wel weten, dat wij bij elkaar behoren en dat wij, 
uiterlijk in 1977 geloofwaardig één fractie willen zijn. Ik wil uitdrukkelijk 
mijn vertrouwen uitspreken in onze fractie, dat zij bereid en in staat is 
deze bijdrage te leveren. 
Nu zult U zich afvragen of ik de politieke hypotheek die wij immers in 
1976 zouden aflossen geheel buiten beschouwing laat of erger nog als 
afgelost beschouw; of ik doordraaf en alle mogelijke politieke verschillen 
bij voorbaat terzijde schuif. 

Gebarsten CDA-bokaal 
Ik zeg U daar dit over. Als er werkelijk bij het opstellen van het politiek 
programma voor de jaren 1977-1981, waar nu onder leiding van Goud-
zwaard aan gewerkt wordt een, met name voor de christen-democratische 
partijen, zeer wezenlijk verschilpunt zou blijken te bestaan (wat gelukkig 
niemand verwacht), dan ben ik bereid op grond daarvan U, met een bloe-
dend hart overigens, te zeggen dat om die reden het CDA via de drie 
partijen niet tot stand kan komen. Dan zal dit punt aanleiding zijn voor 
een felle verkettering met alle ellende en zondes vandien. Dan weten wij 
dat de christen-democratische partijen het in Nederland verder laten af-
weten. 

Ik ben niet bereid het CDA te laten afspringen over korte termijn vraag-
stukken van weinig principiële aard en op deze manier in Den Uyls prij-
zenkast een gebarsten CDA-bokaal te plaatsen. 
Degenen die de brugfunctie van het kabinet Den Uyl, naar mijn mening 
niet ten onrechte beklemtonen, mogen niet deze brug overgaande de brug 
voor de christen-democratische samenwerking ophalen. 
Een van de punten waar we het nog met elkaar over zullen moeten heb-
ben, een vraagpunt, dat over de huidige regeringsperiode heengaat, is de 
opstelling van het CDA bij volgende verkiezingen. Bij de vrij algemene 
aanvaarding van de vier punten die door mij zijn genoemd, sluiten we een 
afspraak voor de verkiezingen uit ten aanzien van een volgende regeer-
periode. De partijen zuilen met een duidelijke accentuering van hun eigen 
programma na moeten gaan of er ai conclusies uit dit programma voor een 
volgende regeerperiode moeten worden getrokken. Een discussie die naar 
mijn gevoel in het verlengde ligt van het werk van de commissie Goud-
zwaard en in eik geval pas na de totstandkoming van het programma 
definitief kan worden gevoerd. 
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Voorstel 
Misschien is het goed dat ik mijn conclusies ten aanzien van de in Berg 
en Dal en Haaften gevoerde discussie kort samenvat en daarmede 
eindig opdat het voor u ook gemakkelijker bespreekbaar is. 
Tevens moet u het als een voorstel mijnerzijds beschouwen ten aanzien 
van de besluitvorming van deze vergadering. 
1. De conclusie van de besprekingen in Berg en Dal, namelijk dat het 
dagelijks bestuur van het CDA het geconstateerde verschil ten aanzien 
van het functioneren van het uitgangspunt niet als een beletsel ziet voor 
de totstandkoming van één lijst, is voor de CHU aanvaardbaar. Wij moeten 
de discussie over dit punt nu sluiten en dit punt mag niet vermengd of toe-
gevoegd worden aan het vraagstuk van de politieke eensgezindheid. 
Dit betekent niet dat het vraagstuk van het functioneren van de grondslag 
niet bij voortduring onder onze aandacht moet blijven. 
2. Bij het beoordelen van de politieke eensgezindheid dienen we onder-
scheid te maken tussen de actuele vraagstukken van de korte termijn, die 
primair een zaak is van de fracties en de verder reikende partijpolitieke 
lijn van de lange termijn, die primair een zaak is van de partijen. 
3. De korte termijn politieke punten, die voor verantwoordelijkheid van 
de fracties zijn, mogen niet tot dusdanige opstellingen leiden, door fractie-
voorzitters en leden, dat daarmede eigen profiel wordt verscherpt ten 
koste van de ander en met name het CDA. 
4. Uitspreken dat we de totstandkoming van één lijst bij de volgende ver-
kiezingen van levensbelang vinden voor het CDA en dat wij, dat uit-
sprekende, de wil hebben dat te bereiken. 
5. Onder handhaving van de in Woudschoten gemaakte afspraken, inclu-
sief de termijnen, uitspreken dat het accent bij de constatering van de 
politieke eensgezindheid moet liggen op de lange termijn politiek, waarbij 
het in voorbereiding zijnde programma als toetssteen kan dienen. 
6. Dat, als we het daar over eens zijn, de huidige politieke situatie geen 
beletsel mag vormen voor de totstandkoming van één lijst. 

Voor of tegen het CDA 
Misschien mag ik met een persoonlijk punt eindigen. 
Het is in februari van het volgend jaar vier jaar geleden dat u mij als 
voorzitter van de Unie koos en ik dit aanvaardde. 
Gesterkt door het geloof dat ik ontvangen heb, door de opofferingen 
van mijn gezin en door de steun van velen in en buiten de Unie heb ik 
dit werk naar mijn beste kunnen gedaan. ik heb er daarbij nooit een mis-
verstand over laten bestaan dat ik het als mijn belangrijkste opdracht be-
schouwde met een hechte en saamhorige Unie op te gaan naar het CDA. 
Dat is voor mij en met mij voor velen zoals ik het laatst hoorde formu-
leren, existentieel. 
Ik ben, dat weet ik, meer iemand van de politieke redelijkheid dan van 
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de scherpslijperij, meer van het compromis dan van de felle strijd. 
Als zodanig ben ik dan misschien typisch Christelijk-Historisch. 
Ondanks het feit dat het mij geen moeite kost niet tot het uiterste com-
promissen te zoeken, zoek ik nu geen compromis. 
ik vraag u zich nu en hier duidelijk uit te spreken voor of tegen het CDA. 

Net  zo goed als wij van de ARP in Hoogeveen vragen en verwachten 
dat zij zich door het aanvaarden van de conclusies van Berg en Dal dui-
delijk uitspreekt voor het CDA, vraag ik u u uit te spreken. 
Nu mogen wij geen slagen meer om de arm houden, anders dan statutair 
vastgelegd. Nu moeten wij daarnaar handelen op de plaats waar we staan. 
Moge ik eindigen met het motto van de vergadering van de wereldraad 
van kerken: Door Christus bevrijd en verenigd. 
Dat dit te weten ook onze hulp en troost is en ons de kracht geeft verder 
te gaan. 

Opland in de Volkskrant van 18 november 1975. 
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AR-partijraad - 13 december 1975 
Ontwerp-resolutie 

De AR-partijraad op 13 december 1975 te Hoogeveen bijeen heeft zich 
beraden over de resultaten van het voortgezette gesprek over het func-
tioneren van de grondslag voor de vertegenwoordigers van het CDA. 
De partijraad, beoordelende de resultaten van het gesprek van het dage-
lijks bestuur van het CDA op 30 en 31 oktober jl. te Berg en Dal: 
1. stelt met voldoening vast, dat het karakter van het CDA als christe-
lijke politieke Organisatie duidelijker tot uitdrukking is gebracht, en dat 
van vertegenwoordigers van het CDA wordt verwacht, dat zij in hun 
politieke optreden zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen wat het CDA 
beweegt. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat op elk bestuursniveau her-
kenbare christen-democraten het CDA vertegenwoordigen. 
2. betreurt, dat er een verschil van mening is gebleven ten aanzien van 
het functioneren van de grondslag voor de vertegenwoordigers van het 
CDA. 
3. is van oordeel, dat dit verschil van mening geen beletsel behoeft te 
zijn voor de totstandkoming van één lijst. 
4. herinnert aan de afspraak, dat de besluitvorming ten aanzien van één 
lijst dient tot stand te komen overeenkomstig de afgesproken procedure; 
wijst erop, dat een politiek samengaan van de drie christen-democratische 
partijen gedragen moet worden door eenheid in het politiek beleid, tot 
uitdrukking komend in een gezamenlijk program van uitgangspunten en in 
een gemeenschappelijk politiek werkprogram. 
Om bij de volgende verkiezingen op geloofwaardige wijze met een ge-
meenschappelijke lijst uit te komen en een gemeenschappelijke ver-
kiezingscampagne te voeren, dient reeds in deze kabinetsperiode in het 
parlement overeenstemming op hoofdpunten van politiek beleid tot uiting 
te komen. 
5. is van oordeel, dat de realisering van het voorstel van de ARP-Tweede 
Kamerfractie om op te treden als waren de drie fracties één fractie in 
belangrijke mate kan bijdragen aan de totstandkoming van één lijst. 
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Aan het begin van deze partijraadsvergadering wil ik onze duidelijke af-
schuw uitspreken over de terreurdaden, die worden gepleegd bij Bellen 
en in Amsterdam. Die daden zijn door niets te rechtvaardigen en vormen 
een aanslag op de rechtsorde, die volstrekt onaanvaardbaar is. Ons mee-
leven gaat uit naar de slachtoffers en hun verwanten. 

Conclusies trekken 
Deze najaarsparujraad staat voor een belangrijke beslissing. Na de be-
wogen discussies op en rond het CDA-congres over de relatie tussen 
de grondslag van het CDA en zijn vertegenwoordigers in politieke col-
leges, na de hieraan gewijde extra-partijraad eind september, na het ge-
sprek hierover in Berg en Dal, staan wij thans voor de vraag welke poli-
tieke conclusies wij willen trekken. Dat is geen afsluiting van de dis-
cussie over de vraag wat wij verwachten van vertegenwoordigers van het 
CDA. In het kader van een voortdurende bezinning op de relatie tussen 
evangelie en politiek handelen blijft die vraag voortdurend aan de orde. 
Het is wel een afronding van de discussie in die zin, dat wij vandaag be-
slissen welke consequenties wij willen trekken uit de conclusies waartoe 
het gesprek in Berg en Dal heeft geleid. 
Die consequenties moeten wij vandaag in alle duidelijkheid vaststellen. 
Het gesprek in Berg en Dal geeft daartoe voldoende grond: de zaak 

T waarover het gaat is voldoende doorgesproken en de resultaten van dat 
gesprek zijn voldoende duidelijk vastgelegd- in de conclusie die u bij uw 
stukken heeft aangetrokken. Onze eigen mensen en de mensen in KVP en 
CHU vragen ook een duidelijke uitspraak van ons - en terecht! De voort-
gang van het CDA, landelijk, maar ook provinciaal en gemeentelijk, is 
zeer gediend met een duidelijke standpuntbepaling van deze partijraad. 
Wij moeten vandaag helder en zonder enig voorbehoud vaststellen of wij 
In de conclusies van het gesprek tussen de CDA-partners over het 
functioneren van de grondslag voor de vertegenwoordigers van het CDA, 
al dan niet een belemmering zien voor het totstandkomen van één CDA-
lijst bij de volgende verkiezingen. 
Die standpuntbepaling hangt af van twee factoren: 
1. welke conclusies trekken wij uit de resultaten van ,,Berg en Dal". 
2. welk belang hechten wij aan die ene CDA-lijst bij volgende verkie-
zingen en welke voorwaarde stellen wij daaraan. 

Twee opvattingen 
Over beide punten enkele opmerkingen. 
Over Berg en Dal in de eerste plaats dit. 
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Naast elkaar zijn komen te staan twee opvattingen over christelijke poli-
tieke Organisatie: 
1. de opvatting dat een christelijke politieke Organisatie wordt geken-
merkt door grondslag en program. 
Daarin moet duidelijk worden wat het uitgangspunt van die Organisatie 
is en tot welke conclusies dat leidt voor het politieke handelen. Vertegen-
woordigers van zon partij weten wat zij vertegenwoordigen; dat is vol-
doende; 
2. de opvatting, dat een christelijke politieke organisatie niet alleen 
vraagt een grondslag en een daarop gebaseerd program, maar bovendien 
een persoonlijke instemming met grondslag en program van de ver-
tegenwoordigers van die Organisatie in politieke colleges. 
Gelet op brieven en adhesie-betuigingen in de afgelopen maanden, kan 
men zeggen, dat het verschil tussen beide opvattingen in alle drie chris-
ten-democratische partijen aanwezig is. Zij het, dat de eerstgenoemde 
opvatting vaker voorkomt in KVP en CHU en het tweede standpunt voor-
namelijk steun vindt in de ARP. 

De AR-partijraad op 13 december 1975 te Hoogeveen bijeen: een stamp-
volle zaal. 
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Christelijke politieke organisatie 
In beide gevallen gaat het echter uitdrukkelijk om christelijke politieke 
organisatie; daarover kan geen twijfel bestaan. De CHU heeft in de 70 
jaren van haar bestaan nooit enige formele verklaring van haar kandi-
daten gevraagd ten aanzien van hun instemming met grondslag of pro-
gram en het heeft bij het vooroverleg over de statuten van het CDA en 
Cl-lU nogal wat moeite gekost om een formele binding van kandidaat-
vertegenwoordigers aan het politiek program te aanvaarden. 
De KVP heeft zich 30 jaar geleden losgemaakt van het kerkelijk leergezag. 
Zij is in de practijk een katholieke partij gebleven, maar heeft bewust af-
gezien van het stellen van voorwaarden met betrekking tot de persoonlijke 
geloofsovertuiging van haar vertegenwoordigers. 
De ARP doet dat wel: zij vraagt van haar leden instemming met grond-
slag, doel en middelen van de partij. (art. 5 van de statuten). 
Wij schrijven echter met vreugde ieder lid in, dat zich meldt, in de juiste 
veronderstelling, dat zulke mensen zich tot de ARP als zodanig aange-
trokken voelen. Voor de vertegenwoordigers van de ARP in politieke 
colleges is van meer belang, dat zij schriftelijk verklaren in te stemmen 
met het program van beginselen, een program, waarin een directe re-
latie met de grondslag wordt gelegd. Die formele binding kan overigens 
verschillend worden beleefd. Voor mij is wezenlijk, dat ik mij kandidaat 

stel voor deze partij en dat de partij mij als kandidaat aanvaardt. 
Daardoor vooral voel ik mij met de partij verbonden; daarin ligt voor mij 
de grond van het wederzijds vertrouwen. 
Hoe dit ook zij: geconstateerd kan worden, dat in de drie christen-demo-
cratische partijen de verhouding tussen partij en vertegenwoordigers ver-
schillend is geregeld. Vaststaat echter ook, dat zij alle drie met recht 
christelijke partijen genoemd mogen worden en dat zij tezamen het CDA 
als christelijke politieke organisatie willen vormen. 

Caricaturen 
Men mag dan ook niet van deze twee opvattingen van christelijke poli-
tieke organisaties caricaturen maken, alsof er in de eerste opvatting 
sprake zou zijn van een partij, die zijn vertegenwoordigers ziet als con-
tract-arbeiders, die in een bepaalde periode een bepaald program moeten 
uitvoeren, zonder enige binding met wat die partij bezielt en alsof in de 
tweede opvatting sprake is van een partij, die zijn vertegenwoordigers de 
maat neemt ter zake van hun geloofsopvattingen. Beide caricaturen ver-
zieken de discussie en maken het verschil in opvatting onbespreekbaar. 
In ons gesprek in Berg en Dal zijn die caricaturen niet ten tonele ge-
voerd. Daar is het verschil in opvatting vrij zuiver gesteld en in de slot-

concusies - in uw bezit - is vanuit de meerderheidsopvatting - geen 

formele binding van vertegenwoordigers - toegeschreven naar de min-

derheidsopvatting: vertegenwoordigers van het CDA moeten ook per- 
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C̀  
/ soonljk het evangelie voor hun politiek handelen aanvaarden. 

Uitspraken van betekenis 
Het dagelijks bestuur van het CDA heeft in dit verband in Berg en Dal 
een aantal uitspraken van betekenis gedaan. 
1. Het stelt zich achter de uitspraak van vice-voorzitter Kuiper op onze 
vorige partijraadsvergadering, dat in Woudschoten op objectieve wijze een 
relatie is gelegd tussen grondslag, program èn de kandidaten die dat pro-
gram dienen te onderschrijven. 
2. Het stelt zich achter de motie-Schut, die in onze vorige vergadering 
met grote meerderheid werd aangenomen, zij het, dat het dagelijks be-
stuur liever spreekt over een program van uitgangspunten dan de histo-
risch nogal zwaar geladen term program van beginselen" te gebruiken. 
Bedoeld is echter hetzelfde, namelijk om in nauwe relatie met de grond-
slag de uitgangspunten voor het christen-democratisch politeke handelen 
vast te leggen. 
3. Dat het ons gaat om vertegenwoordigers die herkenbare christen-
democraten zijn; die in hun politieke optreden zo goed mogelijk tot uit-
drukking brengen wat het CDA beweegt. 
4. Dat een beroep op het evangelie in het CDA een rechtmatige zaak is 

Geen onoverbrugbare tegenstelling 
Met deze uitspraken heeft het dagelijks bestuur van het CDA tot uit-
drukking willen brengen, dat er geen onoverbrugbare tegenstelling be-
staat tussen de twee opvattingen van christelijke politieke organisaties 
die ik eerder signaleerde. Niettemin blijft er een verschil. Dat verschil is 
niet weggewerkt in compromisformuleringen, maar het is terecht duidelijk 
onder woorden gebracht. 
De vraag waar wij vandaag voor staan is: welke politieke conclusies 
trekken wij nu uit overeenstemming en verschil tussen de CDA-partners, 
zoals die in Berg en Dal zijn gebleken. 
Het dagelijks bestuur van het CDA heeft in meerderheid de conclusie 
getrokken, dat het in dit verschil van opvatting geen beletsel ziet voor 
de totstandkoming van één lijst. 
Het partijbestuur heeft zich uitvoerig beraden op de resultaten van het 
gesprek in Berg en Dal en zijn opvatting aan u voorgelegd in de con-
cept-resolutie die straks in behandeling zal komen. 
Na wat ik al heb gezegd over het CDA-overleg behoeft die resolutie nog 
slechts op enkele punten toelichting. 

Geen beletsel? 
In punt 3 wordt geconcludeerd, dat het verschil van mening geen be-
letsel behoeft te zijn voor de totstandkoming van één lijst, ik verklap geen 
geheimen - anderen hebben dat al gedaan - wanneer Ik u zeg, dat 
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een deel van het partijbestuur voorkeur had voor de term  Js  geen be-
letsel", om daarmee geen enkel misverstand te laten bestaan over ons 
standpunt. 
De meerderheid van het bestuur meende echter dat in een zo harde 
formulering onvoldoende rekening werd gehouden met die leden van onze 
partij, die voor zichzelf grote moeite hebben met de omstandigheid, dat 
op het punt van de persoonlijke binding van vertegenwoordigers van het 
CDA aan de grondslag geen grotere overeenstemming in CDA-verband 
kon worden bereikt. Vandaar de term behoeft geen beletsel te zijn", 
waarin naar onze mening voor deze mensen meer begrip wordt getoond. 
Daarmee rekening houdend moet overigens de formulering van onze con-
clusie ten aanzien van één lijst wel positief verstaan worden. Het is be-
paald niet zo, dat wij deze term gekozen hebben om daarmee nog alle 
kanten uit te kunnen. Dat zou in strijd zijn met onze eerdere uitspraken; 
het zou ook een miskenning zijn van het feit, dat wij als CDA-partners 
dicht bij elkaar staan en in Berg en Dal op het omstreden punt nog dichter 
bij elkaar zijn gekomen. 

Over kabinetsperiode heenkijken 
In de punten 4 en 5 van de resolutie wordt ingegaan op de politieke een-
heid waarop van vandaag af de discussies zich moeten concentreren. Die 
politieke eenheid moet allereerst gedragen worden door overeenstemming 
in ons politiek denken en in onze doelstellingen op lange termijn. Om het 
CDA politieke inhoud te geven moeten we over de grenzen van deze 
kabinetsperiode heenkijken. 
We hebben in de afgelopen jaren voldoende ervaren hoe polariserend 
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het verschil in opstelling ten aanzien van het kabinet heeft gewerkt en 
hoe gebrekkig - ook met de beste wil - de coördinatie tussen drie 
zelfstandige fracties verloopt op cruciale momenten als slagvaardige be-
sluitvorming nodig is, om nog hoge verwachtingen te koesteren van een 
zichtbare politieke eenheid in deze periode. En dan zwijg ik nog maar 
over de verleiding voor ieder van onze fracties om aan de vragen van de 
dag - soms de successen van de dag - voorrang te geven boven de 
christen-democratische verbondenheid op langere termijn. 
Wij verwijten socialisten en liberalen vaak dat zij een te optimistisch 
beeld hebben van mens en wereld. Welnu, dat verwijt slaat op onszelf 
terug als wij te gemakkelijk aannemen dat in de harde wereld van de 
politiek de christen-democratische fracties vanzelfsprekend de ideële ver-
bondenheid zullen laten prevaleren boven de practische politieke tegen-
stellingen. 

De parlementaire feiten hebben in de afgelopen jaren dat optimisme maar 
al te vaak gelogenstraft. 

Gelijk in denken 

Toch is die ideële verbondenheid een realiteit. Die realiteit heeft in het 
verleden gestalte gekregen in tal van coalities; zij is in de afgelopen 
jaren tot uitdrukking gekomen in een reeks van fundamentele publicaties 
over politieke vraagstukken, zij is levende werkelijkheid in honderden 
CDA-raadsfracties en in vrijwel alle Statenfracties. Die realiteit is ook 
in de laatste jaren in het parlement niet fundamenteel weersproken. Op 
hoofdpunten van beleid denken de christen-democratische fracties nog 
steeds gelijk. 

Het is zaak die verbondenheid over te zetten in een program van uit-
gangspunten voor de lange termijn en in een politiek werkprogram voor 
de volgende regeringsperiode. Daar is een programcommissie onder 
leiding van prof. Goudzwaard mee bezig en over enkele maanden weten 
we of dat is gelukt en vooral hoe dat program er uit ziet. 
We kunnen echter niet volstaan met kijken naar de toekomst, waarvan 
we terecht het beste mogen hopen. We moeten ook kijken naar het heden 
dat - verklaarbaar, maar niet minder teleurstellend - nog geen roos-
kleurig beeld oproept van de christen-democratische politieke eenheid in 
het parlement. Daarin moet op korte termijn verbetering gebracht worden, 
om twee redenen: 
a. Politieke eenheid nu is een testcase voor de samenhang binnen de 
straks te vormen christen-democratische fractie die ongetwijfeld ook aan 
sterke politieke spanningen onderworpen zal worden. 
b. Wij moeten over een jaar een verkiezingscampagne voeren. Die kun-
nen we niet ingaan als een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. In de pu-
blieke opinie moeten we het beeld opbouwen van een eensgezinde con- 
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structieve en vooruitstrevende politieke kracht. De tijd daarvoor is kort. 

Vertrouwen 
Over enkele maanden zal via de kiesverenigingen de beslissing moeten 
vallen over het uitkomen met één christen-democratische lijst. 
Als de resolutie van vandaag aanvaard wordt, zal die beslissing wat ons 

4 betreft afhangen van ons vertrouwen in een gemeenschappelijke christen-
democratische politiek in de toekomst, gebaseerd op een groeiende poli-
tieke eenheid nu. 
De partijen zijn bereid dat vertrouwen te geven. 
Het is paradoxaal dat in 1968 toen wij begonnen met de christen-demo-
cratische samenwerking de partijleiding soms grote moeite had de leden 
van de noodzaak tot handelen te overtuigen en dat wij thans het omge-
keerde zien gebeuren. Die acties vanuit de basis van onze partijen moe-
ten we positief waarderen omdat ze getuigen van de betrokkenheid van 
onze mensen bij de zaak waarmee we bezig zijn. 
Druk vanuit de drie partijen is ook nodig om reële politieke barrières te 
kunnen nemen. In het parlement zal echter het bewijs moeten worden ge-
leverd dat die barrières ook inderdaad genomen kunnen worden. Het 
voorstel van de AR-fractie om de drie christen-democratische fracties te 
doen optreden als één fractie, was bedoeld om die proef op de som te 
nemen. 

4 Het recente voorstel van de  CH-fractie wijst in dezelfde richting, al gaat 

4 het minder ver. 
Voor onze besluitvorming in het komende voorjaar is het van groot be-
lang, dat met spoed zekerheid wordt verschaft omtrent de mogelijkheid 
tot politieke eenheid te komen. 
Het is verheugend, dat de wil daartoe bij de fracties aanwezig blijkt. En 
waar een wil is, is een weg. 

De moeite waard 
Op de weg naar christen-democratische eenheid wordt ons geen moeite 
gespaard. Maar het vinden van die weg en het volgen van die weg is die 
moeite waard. 
Aantjes heeft op het CDA-congres in augustus - en daarvoor in onze 

partijraad - indringend gewezen op de noodzaak van christelijk politiek 
handelen in onze samenleving, in Europa, in de wereld. Die taak kunnen 
we alleen vervullen als we samengaan. 
Belangrijkste is nog dat we die, taak alleen kunnen vervullen als we samen 
echt christelijke politiek willen voeren, als we samen willen zoeken naar 
wat het evangelie zegt voor ons politieke handelen. 
Voor het CDA van vandaag en morgen geldt nog wat mijn voorganger 
Berghuis bijna tien jaar geleden zei, toen de beweging naar christen-
democratische eenheid begon: 

119 



„De grond voor het formeren en instandhouden van een christelijke partij 
ligt voor ons dieper dan in die historische factoren zoals schoolstrijd en 
emancipatie, welke de concrete aanleidingen zijn geweest tot het op-
komen van christelijke partij in ons land. Zij ligt voor ons in de eerste 
plaats in de overtuiging, dat het politieke optreden, ook het georgani-
seerde politieke optreden, gedragen en beheerst moet worden door de 
beleving van de uitgangspunten van het christelijk geloof, die richting- en 
programbepalend zijn.” 
Welnu: Zo'n CDA willen we, ook vandaag nog! 
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H. A. de Boer neemt het partijvoorzitterschap van de ARP op 13 december 
1975 over van drs. J. de Koning. 
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Toespraak van drs. J. de Koning naar aanleiding van 
de discussie op de partijraad van 13 december 1975 

Karakter CDA 
Ik wil graag een paar opmerkingen maken over het karakter van het CDA. 
Ik dacht, dat vrijwel alle aanwezigen, hetzij door het uitdrukkelijk zo te 
stellen, hetzij door erover te zwijgen, aanvaard hebben, dat het CDA een 
christelijke partij wil zijn. Kijk naar de grondslag van het CDA, waar we in 
het verleden uitvoerig over gesproken hebben. Kijk naar wat er mee-
gedeeld is door Goudzwaard over het program van uitgangspunten, dat 
geschreven wordt. Kijk straks naar het politieke werkprogram. 
Afgelopen woensdag heeft de commissie-Goudzwaard vastgesteld, dat ze 
het in hoofdlijnen eens is over een concept-program van uitgangspunten. 
Onze Organisatie is uitermate flexibel, maar we zagen geen kans om deze 
partijraad daarop af te stemmen. 
Daarom ben ik erg blij, dat Goudzwaard het hier vanmorgen onmiddellijk 
heeft meegedeeld en ook wat achtergrond aan die mededeling heeft ver-
schaft. 
Ik heb gezegd: ,,Vrjwel alle aanwezigen zijn ervan overtuigd, dat het 
Christen-Democratisch Appèl een christelijke politieke Organisatie wil 
zijn.- 

Christen-Humanistische Partij? 
ik maak één uitzondering.  Drs.  A. Schouten heeft heel duidelijk gezegd, 
vroeger en nu, dat hij daar niet van overtuigd is. 
ik heb met grote belangstelling naar Schouten geluisterd. 
We hebben er wel eens eerder over gediscussieerd, in Friesland. Ik her-
ken in de schildering die Schouten geeft van het CDA, als een christen-
humanistische partij, niet de KVP en CHU van vandaag. Ik geloof, dat hij 
ten onrechte het CDA en de voor het CDA van belang zijnde partijen 
beziet vanuit een gezichtspunt, wat op die partijen niet van toepassing is. 
Hij komt tot een karakterisering van wat het CDA wil zijn en wat de 
christen-democratische partijen vandaag zijn, die niet strookt met de wer-
kelijkheid van die partijen, die niet strookt met wat die partijen bedoelen te 
zijn. ieder van ons zal critiek hebben op de practijk van de politiek van 
zijn eigen partij en van de zusterpartij. En die critiek is heel vaak terecht. 
Maar ddárom zijn we niet een christen-democratische organisatie. 
Wij zijn een christen-democratische Organisatie, omdat wij het politieke 
handelen willen stellen onder het gezag van het evangelie. Dat stempelt 
ons principieel tot een christelijke politieke Organisatie. Consequentie van 
het standpunt-Schouten zou moeten zijn, dat in ieder geval KVP en CHU 
zich niet mogen tooien met de naam ,,christehke politieke organisatie". 
Ik heb vanmorgen uitvoerig uiteengezet, dat CHU en KVP dat in grondslag 
en in program tot uitdrukking willen brengen en op principiële gronden 
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willen zwijgen over de relatie, diE vertegenwoordigers hebben met die 
grondslag. Ik geloof niet, dat je 1 ,t CDA van vandaag en van morgen 
kunt beoordelen op basis van een rapport van de KVP van 1966, of op 
basis van de Contactraad van 1971. 

Manifest ELJCD 
Wij hebben na 1971 met elkaar als drie christen-democratische partijen en 
met u als partijraad, vier jaar lang intensief gepraat over hoe dat CDA er 

nu uit zou moeten zien. 
Wij hebben onze ideeën op dit punt geformuleerd. Wij hebben geprobeerd 
ons dat zo scherp mogelijk voor ogen te stellen. En we hebben geconsta-
teerd, dat op een aantal punten die ideeën grote ingang hebben gevonden. 
We hebben ook geconstateerd, dat niet op alle punten die ideeën grote 
ingang hebben gevonden. Dat niet al onze wensen zo gerealiseerd zijn, 
als wij ze gerealiseerd zouden willen zien. ik wil tegen Schouten toch nog 
eens zeggen, dat wij bedenkingen hadden tegen het manifest van de 
Europese Unie van Christen-Democraten. 
Die bedenkingen hebben we als drie partijen aan de orde gesteld. In de 
Europese Unie van Christen-Democraten hebben we daar niet het gehoor 
voor gekregen, dat wij graag hadden gewenst. 
Maar er was geen enkel verschil in de aard van de bedenkingen of in de 
kracht waarmee ze naar voren zijn gebracht tussen KVP, ARP en CHU. 
Gezamenlijk zullen we proberen van die komende Europese christen-
democratische partij iets te maken. We zullen proberen daar een herken-
bare christelijke partij van te maken. De tijd daartoe dringt bijzonder. Wij 
hebben in 1978 Europese verkiezingen. ieder die dan niet klaar is met zijn 
partijvorm en programma speelt niet mee. Wij zullen moeten klaar zijn in 
1978 met een profilering van de Europese christen-democratie, willen wij 
meedoen aan die verkiezingen. En we willen natuurlijk meedoen aan die 
verkiezingen, want de toekomst van Nederland ligt voor een groot stuk in 
Europa. Dat zijn we ons allemaal zeer wel bewust. Dat zullen we samen 
moeten 1oen. Dat kan ieder voor zich niet doen. 
Welnu, wij kunnen dat ook werkelijk samen doen, omdat nu al voldoende 
gebleken is in de Nederlandse equipe van de Europese christen-demo-
craten, dat wij eensgeestes zijn en dat wij gemeenschappelijk op kunnen 
trekken. Niet alleen in de practisch-politieke benadering, maar ook wan-
neer het gaat om de principiële vraagstukken, die bij die partijvorming op 
Europees niveau aan de orde zijn. 

Verbondenheid drie elementen 
Een aantal uwer heeft gevraagd of we nu eigenlijk niet een stap terug 
gaan naar 27 september. We hebben op 27 september een standpunt vast-
gesteld en we hebben gezegd: wij gaan uit van de verbondenheid tussen 
uitgangspunt, program en kandidaten. Een christelijke partij moet herken- 
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ibaar zijn aan haar grondslag, haar program en haar beleid en de ver-
bondenheid tussen deze drie elementen. Van de vertegenwoordigers van 
het CDA mag worden aangenomen, dat zij die verbondenheid voor het 
politieke handelen aanvaarden. Op 27 september jl. hebben we het stand-
punt geformuleerd, waarmee wij de discussies in Berg en Dal in zouden 
gaan. Dat is ook daar het standpunt van de ARP geweest. 
Ons standpunt is in die vorm niet gehonoreerd. De andere partners heb-
ben ons in dat gesprek gezegd, dat ze met die formulering niet uit de 
voeten kunnen. Zij kunnen wel toezeggen, dat ze een CDA zuilen maken, 
wat een duidelijke grondslag heeft. Dat is al beslist bij de statuten. Daar-
bij willen ze dingen kunnen formuleren, die ook hun gedachten tot uit-
drukking brengen ten aanzien van de verhouding tussen die Partij en de 
kandidaten. 
Dat heb ik u vanmorgen in het kort al geschilderd. Als het gaat om her-
kenbare vertegenwoordigers van het CDA, als het gaat om de aanspreek-
baarheid op het evangelie, als het gaat om het tot uitdrukking brengen 
van datgene wat het CDA beweegt, dan zeggen we steeds: de mensen, 
die voor ons als CDA in het veld gaan, dat zijn mensen, bij wie moet 
weerklinken, datgene wat het CDA wil voorstellen in de politiek. Aan het 
eind van de resolutie van 27 september hebben we de vraag gesteld of 
er nu voldoende eenheid van visie over het functioneren van de grond-
slag te bereiken is? We hebben gezegd, dat er een verschil van mening 
gebleven is over de verhouding van partij en vertegenwoordigers. Maar 
er is naar onze mening, naar de mening van het dagelijks bestuur van het 
CDA èn naar de mening van het AR-partijbestuur wel een voldoende mate 
van eenheid bereikt om met één lijst te kunnen uitkomen. 
Datgene, wat er aan verschil is blijven liggen behoeft geen beletsel te zijn 
om straks met één lijst te kunnen uitkomen. Wij houden verschil. Het is 
niet zo, dat we kunnen zeggen: wij hebben in Berg en Dal de resolutie van 
27 september van de AR-partijraad op tafel gelegd en die is daar met 
applaus begroet en overgenomen door de anderen. Dat is bepaald niet het 
geval. Hij is wel met begrip ontvangen en men heeft geprobeerd de geest, 
van datgene wat wij met die resolutie bedoelden te vertalen. Men wil wel 
degelijk verklaren, dat er vanuit die partij wat uitstraalt naar de vertegen-
woordigers van de partij en dat die vertegenwoordigers daarvoor niet on-
gevoelig moeten zijn en niet ongevoelig kunnen zijn. Is er voldoende 
eenheid bereikt over het functioneren van die grondslag om vertrouwen te 
hebben, dat wij in één fractie straks samen kunnen werken, dat wij daar 
elkaar zullen begrijpen en dat we gezamenlijk ideeën kunnen formuleren 
over wat christelijke politiek moet zijn in deze tijd en dat we gezamenlijk 
ook een practisch politieke lijn kunnen vinden? 

Belemmering? 
Er is bij de ontwerp-resolutie die thans voorligt geen sprake van een 
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reductie van de resolutie van 27 september. 
Daarmee heb ik ook de vraag van Friesland beantwoord. 
Friesland heeft gevraagd: wanneer is er wèl een belemmering voor één 
lijst? Er bestaat wel een belemmering voor de totstandkoming van één ge-
zamenlijke kandidatenlijst, wanneer het zonneklaar is, dat wij niet, als 
CDA gezamenlijk kunnen functioneren als een christelijke politieke organi-
satie. Als dat vaststaat zeggen we, dat het een onoverkomelijke belemme-
ring is om met één lijst te komen. Wanneer is het geen belemmering? Wel, 
dat heb Ik net gezegd. Als je samen in één fractie als herkenbare christen-
democraten kunt samenwerken en kunt overbrengen, datgene, wat vandaag 
christelijke politiek moet zijn. Friesland heeft gevraagd of er een relatie 
met het program van uitgangspunten is. Ja, die is er zeker. Dat program 
van uitgangspunten zal natuurlijk nodig geweest zijn, ook wanneer op dit 
punt geen verschil van inzicht had bestaan. Dat program van uitgangs-
punten bedoelt het politieke profiel van het CDA als een christen-demo-
cratische partij scherper te tekenen. Als dat lukt en als blijkt, dat wij ook 
in de partij instemming kunnen verkrijgen met zo'n gemeenschappelijk 
program van uitgangspunten, een gemeenschappelijk werkprogram kunnen 
opstellen, waarin wij ons herkennen en waarin tot uitdrukking komt wat wij 
aan idealisme en aan realisme vandaag voor de Nederlandse samenleving 
noodzakelijk achten, dan kunnen die documenten helpen om te komen van 
,,het behoeft geen beletsel te zijn" tot ,,het is geen beletsel". Dit groei-
proces van het behoeft geen beletsel te zijn" naar ,,het is geen beletsel" 
berust op het onderling vertrouwen. Vertrouwen, dat wij in versterkte mate 
in elkaar zullen moeten krijgen in de komende tijd. 

Herkenbare Christen-Democraten 
zijn Sommigen hebben gevraagd wat nu herkenbare christen-democraten zijn. 
t is Er is de vraag gesteld of er nu garanties zijn, dat er straks alleen christe- 
van nen in die fractie komen. 
met Die garanties zijn er niet. Goudzwaard heeft heel duidelijk gezegd, dat die 
het garanties niet zijn te geven. Het dagelijks bestuur van het CDA heeft in 
st, Berg en Dal geconstateerd, dat daarvoor geen garanties te geven zijn. 

wel Maar ook bij ons val je natuurlijk terug op het vertrouwen wat je hebt in 
en- de mensen, die zich kandidaat willen stellen voor zo'n partij en die straks 

het CDA in de practische politiek willen vertegenwoordigen. En dan vraag 
ide ik me af, of je wei kunt volhouden, dat het CDA een zo onduidelijke zaak 
i te is, dat mensen, die geen enkel gevoel hebben voor ideeën van christelijke 
aar politiek zich nu kandidaat zullen stellen voor dat CDA. Naar mijn mening 
ren kun je dit in gemoede niet volhouden. Er is natuurlijk een relatie tussen dat 
luk CDA en zijn vertegenwoordigers, ik heb vanmorgen gezegd, dat het geen 

mensen zijn, die op contract een aangenomen werk, een programma gaan 
uitvoeren. Het zijn mensen, die iets willen beleven, die iets willen over- 
brengen, die iets willen realiseren van datgene, wat het CDA beweegt. Ik 
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kom tenslotte op de critiek aangaande de term ,,behoeft geen beletsel te 
zijn 

Ik erken, dat je die term op allerlei manieren kunt vullen. Je kunt die 
woorden volstrekt ontkrachten, door ze te lezen als: het behoeft geen 
beletsel te zijn, maar het kan natuurlijk wel een beletsel zijn. Je kunt het 
lezen als: het behoeft geen beletsel te zijn, als er dan maar voldaan wordt 
aan een reeks van voorwaarden; eigenlijke en oneigenlijke voorwaarden. 
Maar het is ook/positief te lezen en zo is het bedoeld. 
Ik heb vanmorgen al gezegd, dat we die term hebben gebruikt, omdat we 
tot uitdrukking willen brengen de moeite, die velen onder ons hebben met 
het met elkaar leven in het CDA, het bouwen met elkaar aan het CDA, 
ondanks dat gebleven verschil van mening. 
Die term betekent bepaald niet, dat we ons op ieder gewenst moment met 
ieder denkbaar motief aan dat streven naar die gemeenschappelijke lijst 
zouden kunnen of willen onttrekken. Wij willen bereiken, dat we op den 
duur gezamenlijk kunnen zeggen: het is inderdaad gebleken geen beletsel 
te zijn om samen te werken in dat CDA, om samen politiek actief te zijn, 
om samen politieke verantwoordelijkheid te dragen. Met Esselink als 
spreker van Overijssel zeg ik: die term behoeft geen beletsel te zijn en is 
aanvaardbaar, als ze steunt op vertrouwen in elkaars bedoeling. 
Ik geloof dat je moet zeggen, dat die term aanvaardbaar is als ze steunt 
op vertrouwen in de kracht van het evangelie. De kracht van het evangelie 
die ook straks in dat CDA zo zal moeten doorwerken, dat èn het CDA als 
geheel, èn de vertegenwoordigers van het CDA zich daaraan niet willen 
en niet kunnen onttrekken. 
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tsel te Toespraak van mr. W. Aantjes naar aanleiding van de 
discussie op de partijraad van 13 december 1975. 

nt die 
geen Om een herkenbare christelijke politiek 

nt het 

wordt 
Wie met aandacht de discussies van de afgelopen maanden gevolgd 

arden 
heeft, zal begrijpen - en dat wil ik ook niet verheimelijken - dat ik dit 
niet de gemakkelijkste toespraak vind, die ik voor een partijraad houd. 

lat we 
ik zou liever, eindelijk, op basis van een volledige overeenstemming over 
de betekenis van de principiële uitgangspunten, gesproken hebben over 

n met 
dat, waar het CDA voor bedoeld is, namelijk de politiek. 

CDA 
Het is ook een niet gemakkelijke opgave vanwege de onmacht om het  
in formuleringen te zeggen, die niet de indruk maken, dat het slechts om 

it  met 
subtiliteiten gaat. Het is moeilijk, daar heb ik alle begrip voor, om door 

e lijst 
de in de formulering subtiel lijkende verschillen heen te kijken naar wat 

den 
etsel 

erachter zit. Het gaat natuurlijk niet om het is" of ,,behoeft te zijn", maar 
om wat daarmee getracht wordt op een onbeholpen manier tot uitdrukking 

zijn 
k als 

te brengen. 

en is Vérgaande stappen gezet 
Er is nog een reden waarom het geen gemakkelijke opgave is. Ik besef 

steunt 
n elie 

namelijk zeer goed, dat velen er moeite mee zullen hebben als ik de 

)A als 
aanvaarding van de concept-resolutie, zoals die luidt, aanbeveel. ik heb 

willen 
daar begrip voor. Ik heb in de richting van het CDA geen stappen gedaan 
waarmee ik het zo moeilijk heb gehad, ook achteraf, dan met de stap die 
ik in Berg en Dal heb gedaan, al is dan tenslotte wel de door mij daar 
aanbevolen en door op één na alle anderen afgewezen formulering in de 
resolutie van het partijbestuur overgenomen. Als ik het daar niettemin 
moeilijk mee heb dan is het vooral omdat je soms het gevoel hebt, dat 
niet wordt erkend of onvoldoende wordt erkend en gehonoreerd, welke 
vergaande stappen de Anti-Revolutionaire Partij heeft gedaan om bij elkaar 
te brengen en bij elkaar te houden wat ook naar mijn overtuiging bij 
elkaar behoort, ik zal ze niet gaan opsommen, want ik vind, dat dit weinig 
zin heeft. iedereen kan de stappen die de Anti-Revolutionaire Partij gedaan 
heeft, nagaan. 

Geen ,,wisselgeid" achter de hand 
Misschien heb ik in de hele procedure wel een grote fout gemaakt door 
bij alle besprekingen geen wisselgeld achter de hand te houden, zoals dat 
in de politiek heet. Door telkens zo ver te gaan als ik dacht dat mogelijk 
was. Misschien heb ik niet zo goed onderhandeld. Maar ik was, dacht ik, 
niet bezig met een kabinetsformatie, met liberalen of socialisten, maar 
met het in goed vertrouwen samen met geestesverwanten voorbereiden van 
een christelijke partij. Voor mij is het ook een stukje christelijke politiek 
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om dan niet te handelen, maar van de aanvang af open en eerlijk de zaak 
op tafel te leggen, en het achterste van je tong te laten zien met het 
risico dat er later gezegd wordt, dat je halsstarrig bent. Zo ben ik ook 
naar het CDA-congres gegaan en het was een harde klap daar te moeten 
ervaren dat anderen in de voorbesprekingen wel iets achter de hand 
hadden gehouden. Dit moet me één keer van het hart. 

Liever een stap te veel dan te weinig 
Waarom ben ik in Berg en Dal - met twijfel, maar ik sta ervoor - dan 
toch zover gegaan? Omdat het CDA voor mij zo'n ideaal is, dat ik liever 
een stap te veel zet, dan een stap te weinig. En omdat ik ook wel zie, 
wat anderen hebben gedaan, met name de KVP, om ons tegemoet te 
komen. Wat Jan de Koning daarover heeft gezegd in zijn openingsrede, 
kan ik onderschrijven. Als men dan nu ook maar ziet, hoe ingrijpend de 
stap is, die wij daar hebben gezet. 
Dan kom je helaas bij subtiele formuleringen uit. Die moeten niet worden 
gebagatelliseerd, die moeten niet worden belachelijk gemaakt. Ze zijn er 
een bewijs van hoe we tot het uiterste zijn gegaan, misschien wel voor 
veler gevoel tot over het uiterste om naar de ander, letterlijk, toe te 
kruipen. 
De partijraad heeft op 27 september gezegd: als de definitieve beslissing 
valt, dan wordt verondersteld dat hierover voldoende eenheid bestaat. 
Berg en Dal zegt: volledige eenheid is er niet. 
Er is een verschil gebleven. De vraag is: is dat een beletsel of behoeft 
dat geen beletsel te zijn? 
In die keuze tussen het is" en het ,,behoeft te zijn" (ik zeg het nog 
eens) moet u zich niet ergeren aan de subtiele formuleringen, want zij 
ontstaan, doordat je probeert zo dicht mogelijk bij elkaar te komen. 

Geen onzekerheid over betekenis 
In Berg en Dal was er geen onzekerheid wat met dat verschil in formu-
lering werd aangeduid. Onzekerheid daarover was er evenmin toen het 
partijbestuur bij stemming deze formulering in de concept-resolutie op-
nam. Daarin is het standpunt opgenomen, zoals het in Berg en Dal nog 
werd afgewezen. 
Op basis van die formulering en op basis van de resolutie, zoals zij 
luidt, ben ik bereid samen met de fractie, samen met het partijbestuur, 
samen met de nieuwe voorzitter, te blijven streven naar een succesvol 
resultaat. 

Beginsel en beleid niet te scheiden 
1k wil nog iets zeggen over het veel gehoorde verwijt van de koppeling", 
namelijk dat uitgangspunt en politieke hypotheek als een soort communi- 
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Mr.  W. Aantjes tijdens zijn toespraak tot de AR-partijraad op 13 december 
1975 te Hoogeveen. 
Achter de bestuurstafel v.l.n.r.: dr. D. Th. Kuiper, D Corporaal, M. Paats, 
prof. dr. W. Albeda, drs. A. M. Oostlander en F. Borgman. 

cerende vaten aan elkaar zouden worden gekoppeld. Zo is het echter 

formu- niet. Waar het om gaat is, dat de trits van ,,eenheid van uitgangspunt, 

n het I program en beleid" niet uit elkaar mag worden getrokken en dat die drie 

ie op- elementen niet successievelijk, in de tijd gezien, kunnen worden afge- 

al nog 4 handeld. Wij hebben de verbondenheid van die drie aanvaard. 
Dat ik daaraan vasthoud is niet alleen vanwege de afspraak, die we 

als zij daarover gemaakt hebben. Het is ook omdat beginsel en politiek niet te 

stuur, scheiden zaken zijn. Dat is anti-revolutionair en dat is christen-demo- 

cesvol cratisch. Daarom zijn wij christen-democratisch omdat beginsel en politiek 
I beleid niet te scheiden zijn. Dan mogen zij ook niet worden gescheiden. 

In die zin zal het verschil dat is blijven bestaan, een rol blijven spelen. 

eling" Totaliteit beslist 

nmuni 
Als uiteindelijk de kiesverenigingen met tweederde meerderheid over de 
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ene lijst moeten beslissen, zal de totaliteit worden overzien. Dan speelt 
alles een rol. Ook het voor de ARP bepaald niet voordelige lijstvoorstel 
zal daarbij een rol spelen. Maar het lijstvoorstel op zichzelf behoeft des-
ondanks geen beletsel voor die ene lijst te zijn. 0ok de uitkomsten van 
de motie-Schut en van het werk van de commissie-Goudzwaard zullen in 
het eindoordeel een rol spelen. 
Alle aspecten zullen aan het eind in samenhang worden overzien. Als dan 
de politieke- hypotheek niet mocht zijn afgelost, is dat op zichzelf wél 
een :beletsel. 
Het verschil in visie, dat er is gebleven ten aanzien van het uitgangspunt, 
zal echter op zichzelf géén beletsel behoeven te zijn. 

Vertrouwen geven en ontvangen 
Waarom dan toch ,,behoeft'? Omdat het de spanning uitdrukt, die (dat 
is vandaag weer heel duidelijk gebleken) met name in onze kring leeft. 
Het gaat bij het uitgangspunt om wat echt het hart is van een christen-
democratische politiek. Daarom willen en kunnen wij onze visie daarop 
ook niet prijsgeven. 
Hoewel velen het daarover gebleven verschil wel als een- beletsel zien, 
zullen wij er op zichzelf bij de beslissing over de ene lijst geen beletsel 
van maken. Het mag niet worden uitgelegd als het open houdenvan een 
achterdeurtje, waardoor we straks toch nog zouden kunnen weglopen. 
Iedereen wil het en ook de twijfelaars behoren tot de gelovigen. 
Die spanning is met het woordje behoeft" uitgedrukt, dat (ik herhaal het) 
niet mag worden uitgelegd als -het openhouden van een achterdeurtje 
waardoor we straks toch nog zouden kunnen weglopen. 
Dat is een kwestie van vertrouwen. Als dat ontbreekt, helpt ook een 
amendement niet. Hoewel dit punt ons, en dat weet iedereen, zeer zwaar 
weegt en voor velen in onze partij zeer zwaar weegt, zijn wij bereid dat 
vertrouwen te geven en wat we vragen is ons evenveel vertrouwen terug 
te geven. 

Niet om de formulering, maar om de zaak 
Ik vertrouw erop dat een verdere discussie niet uitzichtloos is, als ik 
telkens weer merk hoezeer het nodig is om te zeggen, dat het ons niet 
gaat om een verklaring, om een formele verklaring of om een toetsing, 
maar dat het er ons om gaat of we bereid zijn om volle ernst (de woorden 
zijn van Hans de Boer) te maken met het evangelie als richtsnoer voor 
het politieke handelen, zowel het CDA als elke politieke vertegenwoor-
diger voor zich. 
Onlangs hoorde ik de man, die 20 jaar geloof ik voorzitter van de Katho-
lieke Boeren- en Tuindersbond is geweest, Gérard Mertens, zeggen: De 
KRO moet blijven; gelukkig is de KRO opener dan hij ooit geweest is, 
maar de programmamakers moeten natuurlijk wel met overtuiging achter 
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de K" van KRO staan. Als Ik dat hoor zeg ik: het gaat mij niet om een 
formulering, ik ben bereid de mijne voor die van Gérard Mertens on-
middellijk in te ruilen. 
De CHU verwijst steeds naar de uitspraak van De Savornin  Lohman,  dat 
iedereen welkom is, mits hij zijn verplichting erkent op publiek terrein 
zich te onderwerpen aan de ordonantieën Gods. Dan zeg ik: ik ben be-
reid mijn formulering zo voor die van  Lohman  te ruilen. 
Het lid van het dagelijks bestuur van het CDA, Van den Toom, schrijft 
in het laatste CD-Aktueel: je mag van een vertegenwoordiger niet eisen 
dat hij het evangelie ook in zijn persoonlijk leven als inspiratiebron er-
vaart, maar je mag van een vertegenwoordiger van het CDA niet méér 
eisen dan dat hij zich in zijn politiek handelen zal laten leiden door het 
evangelie. Dan zeg ik: als dit de formulering zou kunnen zijn voor de 
politieke vertegenwoordiger, dan ben ik bereid de mijne er voor in te 
ruilen. 
In de plaatselijke reglementen van het CDA staat, dat het erom gaat  alien  
te verenigen, die grondslag en doel van het CDA onderschrijven. Dan zeg 
ik: als dat ook de regel zou kunnen zijn voor Kamerkandidaten, ben ik 
bereid mijn formulering er voor in te ruilen. 
Dit zijn overwegingen, die mij doen zeggen: ik vertrouw dat een verder 
gesprek niet uitzichtloos behoeft te zijn. ik onderschrijf wat Jan de 
Koning gezegd heeft, namelijk dat een groeiproces van het ,,behoeft" 
naar het ,,is" mogelijk is. Maar dan moet dat gesprek wel voortgaan. 

,,Wij horen bij elkaar" 
iok een Er wordt een actie gevoerd onder de titel Wij horen bij elkaar". Ik weet 
r zwaar niet hoe velen van u zich gerealiseerd hebben, wanneer die woorden 
reid dat voor het eerst werden gesproken. 
m terug Dat was op het CDA-congres op 23 augustus van dit jaar. Eén van de 

sprekers begon er zijn toespraak mee: Wij horen bij elkaar. Hij voegde 
er zelfs nog iets aan toe. Wij willen ook bij elkaar behoren. Die spreker 
was de voorzitter van de anti-revolutionaire Tweede-Kamerfractie! 

als ik Wij willen niet van het CDA een nieuwe ARP maken. Wij willen wat 
)ns niet wezenlijk is voor de ARP in het CDA inbrengen. Niet om onze zin te 
oetsing, krijgen, maar omdat wij menen, dat de christelijke politiek ermee gediend 
voorden kan zijn. En nu ga ik hier niet uiteenzetten (ik heb dat in september op de 
er voor partijraad gedaan) waarom dat nodig is. Wel wil ik er vandaag met nadruk 
nwoor- bij zeggen: we willen ook de herwonnen belangstelling voor de christe- 

lijke politiek, ook door middel van een christelijke politieke partij, in het 
Katho- CDA meebrengen. Wij willen degenen, wier vertrouwen in een christe. 

jen: De hjke politiek langs de weg van een christelijke partij in de afgelopen tijd 
eest is, is herleefd, niet teleurstellen, ik voel mij ook verplicht aan mensen, die 

achter ons hadden verlaten en die zijn teruggekomen. 
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De ene lijst en de geloofwaardigheid 
Door sommigen wordt gesteld dat de ene lijst onmisbaar is voor de ge-
loofwaardigheid van het CDA. Ik heb er begrip voor. Ik heb er jarenlang 
(de bewijzen zijn ervan) naar uitgezien, dat de breuk tussen de AR-Partij 
en de Christelijk Historische Unie, die er nooit had mogen komen, ge-
heeld zou worden. Natuurlijk zegt de CHU dat het de schuld van Kuyper 
was. En ik hoop, dat de anti-revolutionairen zullen zeggen, dat het niet 
alleen de schuld van  Lohman  was. Wie me er al eens vaker over gehoord 
heeft, weet hoe geboeid ik ben door de ontwikkeling in de katholieke 
wereld. Ik heb er naar uitgezien dat de scheiding tussen Rome en Refor-
matie ons niet langer zal verhinderen de bevrijdende boodschap van het 
evangelie samen in de politiek herkenbaar te maken. 
Eén lijst is daarvoor van groot belang, maar het is mijn taak om tegen u 
te zeggen, dat u daarbij nuchter moet blijven en dat één lijst niet alles 
oplost. 

Het is mijn taak u te zeggen, dat één lijst ook zelf geloofwaardig moet 
zijn. Als in de verkiezingsstrijd de onderwijszaken aan de orde komen, 
moeten De Jong en Van Leijenhorst geloofwaardig samen op het podium 
kunnen zitten. Als landbouw aan de orde komt, moeten Tolman en Van 
der Stee daar geloofwaardig samen kunnen zitten. 
Als de middenstand aan de orde komt - en de anderen zullen ons de 
kans niet geven om het niet aan de orde te stellen - moeten Van der 
Mei en Hazenkamp daar geloofwaardig samen zitten. Als de werkgelegen-
heid aan de orde komt, zullen Kruisinga en Boersma en Lubbers samen 
geloofwaardig op het podium moeten kunnen zitten. 

Vernieuwing van de politiek 
Niet de ene lijst moet het CDA geloofwaardig maken, het CDA moet de 
ene lijst geloofwaardig maken! Het gaat om de politiek. Mag ik één keer 
zelf teruggrijpen naar 23 augustus, omdat ik heb gehoord: wat koop je 
voor Mattheus 25 als het CDA er niet komt? Daartegenover zeg ik: Wat 
koop ik voor het CDA - ik zeg niet: Als Mattheus 25 er niet komt, dat 
heeft de politiek niet in de hand - maar: wat koop ik voor het CDA als 
Mattheus 25 in de politiek van het CDA niet herkenbaar is? 
Daar gaat het om. Het gaat om de herkenbaarheid in de politiek. En de 
enige echte rechtvaardiging van een Christen Democratisch Appèl is een 
herkenbare christelijke politiek. Daarom moet het gaan. Niet om het oude, 
niet om het nieuwe, maar om de vernieuwing. Om de dagelijkse vernieu-
wing, want anders kan het CDA als CDA niet bestaan 

De resolutie 
Nu de resolutie. Ik beveel u ongewijzigde aanvaarding van de concept- 
resolutie van het partijbestuur aan. Ondanks twijfel. Als een uiting van 
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onze ontwijfelbare wil om het CDA tot stand te brengen en om ruimte te 

r de ge- maken; ruimte om alle nadruk te kunnen geven aan de hypotheek, die 

arenlang daarop rust, namelijk het politieke beleid. 

AR-Partij 
Het verschil over het functioneren van het uitgangspunt is niet weg, we 
laten het niet rusten, het zal een rol blijven spelen, maar ik vraag thans 

nen ge- 
Kuyper bereid te zijn op basis van de status  quo  alle aandacht te schenken aan 

het niet het politieke beleid. 

gehoord 
atholieke Grote politieke vraagstukken 

n Refor- Wij staan voor grote vragen, ik bedoel nu niet de vragen over de samen- 

van het werking met anderen; ik geloof niet dat dit het moment is om daar met 
elkaar over te spreken. 1k noem slechts bij wijze van voorbeeld enkele 

tegen u concrete politieke zaken, zoals de vrede in het Midden-Oosten. Hoe wij de 

iiet alles rechten van Israël èn de rechten van de Palestijnen in een politiek beleid 
gestalte kunnen geven en daaraan duidelijk de primaire nadruk geven en  

J ig  moet niet onze eigen energiebelangen. 

komen, Ik denk aan de minderheidsgroepen in onze samenleving. Het zal in toe- 

t podium nemende mate een zaak zijn, waartegenover wij onze houding hebben te 

en Van bepalen. We hebben er meer dan u denkt. We hebben Surinamers; we 

Mr.  W. Aantjes tijdens een onderonsje met  Mr.  F. H. J. J. Andriessen op 
13 december 1975 te Hoogeveen. 
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hebben gastarbeiders; ik hoef de Zuid-Molukkers nauwelijks te noemen; 
ik wijs op wat zich in de Chinese wereld binnen Nederland in de afgelopen 
jaren heeft afgespeeld. Tegenover hen is er één groot gevaar namelijk dat 
de fouten die eenlingen begaan, de gehele groep worden aangerekend. 
Dit gebeurt nooit bij meerderheidsgroepen. In Nederland lopen er ook mis-
dadigers rond, maar er is niemand, die het Nederlandse volk als geheel 
daarvoor verantwoordelijk stelt. Dat gebeurt alleen met minderheids-
groepen. ik noem u er nu vier en we worden voor de vraag gesteld hoe 
wij christelijk en rechtvaardig met hen omgaan, hoe wij deze vreemde-
lingen binnen onze poorten een rechtmatige plaats geven, hoe wij meer 
zullen letten op hun belangen dan op de onze, meer aandacht zullen heb-
ben voor minderheden dan voor meerderheden, want die worden nooit 
verdrukt. Aan die zaken moeten we gaan werken. 

Voorstel  CH-fractie positief benaderen 
In dit verband beoordeel ik het voorstel van de Christelijk Historische 
fractie positief. Je kunt natuurlijk zeggen: het gaat minder ver dan het 
voorstel dat de ARP heeft gedaan, het is niet optimaal en er is een half-
jaar verloren gegaan; ons voorstel ligt er al vanaf 24 mei. Dat is waar, 
maar ik ben het eens met degenen, die gezegd hebben: pak het nu maar 
aan. 
Het voorstel is, heb ik begrepen, onderwerp van gesprek. Het is amen-
deerbaar, heet dat geloof ik. Ik denk dat we dan zullen praten over de 
vraag of er nog andere onderwerpen bij aan de orde moeten komen, en of 
niet alleen de stemmingen in de Kamer maar de gehele benadering, binnen 
en buiten het parlement, op spreekbeurten en in de partijbladen, aan de 
orde moet komen. Voor de AAP en KVP - maar ik hoop ook voor de 
CHU zal zeker ook gelden dat, als deze studies tot aflossing van de 
politieke hypotheek moeten bijdragen, dit moeilijk zal kunnen zonder dat 
ook de christen-democratische bewindslieden erbij betrokken worden. 
Eén ding wil ik zeggen: we zullen er in de fractie natuurlijk over praten, 
maar laten we niet vragen of het niet eerder gekund had en of het niet 
anders gekund had en of het niet beter gekund had. 
Al deze vragen zouden met ,,ja" moeten worden beantwoord, maar laten 
we daar niet bij blijven staan. Laten we de mogelijkheid die de CHU nu 
biedt aanpakken. Als dit een bijdrage tot het welslagen kan zijn, mag u 
wat mij betreft daarvoor de laatste alinea uit de concept-resolutie van het 
partijbestuur schrappen. 

Twijfelaars kunnen ongelijk krijgen 
Ik heb u duidelijk genoeg gezegd, geloof ik, wat ik u aanbeveel. U hoeft 
het bepaald niet om mij te doen. Als het CDA er beter zou kunnen komen 
zonder mij, zou ik bereid zijn vandaag nog te vertrekken (al was het mij 
verleden jaar natuurlijk beter uitgekomen). De mannetjes zijn helemaal 
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niet interessant. Zelfs de vrouwtjes zijn in dit verband niet interessant. 
Het gaat om de zaak. 
Als ik hier u iets aanbeveel, dan doe ik dat niet met dreigementen. ik sta 
hier niet met gebalde vuisten (ik ben de minister-president niet). ik sta 
hier niet met wisselgeld achter de hand en ik sta hier niet met open 
achterdeurtjes. ik sta hier met argumenten. 
Ik begrijp de twijfel, ik deel die. Maar ik zeg nog eens: ook de twijfelaars 
behoren tot de gelovigen en de twijfelaars kunnen ongelijk krijgen. Dat 
kan. De kans daarop is te groter, naarmate juist de twijfelaars meedoen. 
En dat is wat ik tenslotte u  alien  wilde vragen. 
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H. A. de Boer, voorzitter van de ARP. 
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Slotwoord H. A. de Boer (nieuwe ARP-voorzitter) 

Het programma vermeldt een slotwoord. Mag ik dat beginnen met u en 
de leden van de kiesverenigingen te danken voor het aan mij gegeven ver-
trouwen. 1k ben mij er goed van bewust dat nog moet blijken of dat ver-
trouwen terecht is gegeven. Vertrouwen moet in de practijk van het werk 
verdiend worden. Ik van mijn kant ben bereid mij in te zetten, te luisteren, 
te leren, om zodoende ook zelf te kunnen sturen. Leiding geven aan een 
partij doet een voorzitter niet alleen, hopelijk samen met velen. Hij kan 
het ook niet alleen. Onze christelijke politieke beweging vormen wij samen. 
Wij dragen voor het resultaat ook samen verantwoordelijkheid. ik treed 
u open tegemoet; en meen op een gelijke instelling van  alien  in onze 

partij te mogen rekenen. 

Ideaal 
Wij hebben elkaar hard nodig. Wij hebben ons vandaag opnieuw grondig 
bezig gehouden met de totstandkoming van het CDA. ik zeg opnieuw. Ik 
kan mij voorstellen dat er mensen zijn die naar die hernieuwde discussie 
niet uit hebben zitten kijken. Anderen ontgaat wellicht de zin van het 
spreken over woordjes en formuleringen in een resolutie. En er zijn er 
ook die de pasjes vooruit maar erg magertjes vinden. Van dat ongeduld 
zullen allen iets verstaan. De christen-democratische samenwerking, die 
die wij in onze kring als een ideaal hebben aangeduid en nog aanduiden, 
kun je bij alle discussies ook doodpraten. 
Wij hebben er als partijraad echter opnieuw over gepraat juist omdat het 
CDA, dat ideaal van dat samendragen van de christen-democratie,  one  zo 

ter harte gaat. 
Daarom is ons opnieuw spreken in zich zelf reeds positief. Het geeft blijk 
van onze grote betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van het CDA. 
Samen met KVP en CHU zeggen wij: het is ook ons CDA. Juist vanuit die 
gezamenlijk beleefde verantwoordelijkheid voor een CDA dat iets voor-
stelt, dat karakter heeft, discussiëerden wij lang en grondig. Zetten wij 
de puntjes op de i, en de komma's er soms bij. Onze bijdrage is tenslotte 
een bijdrage vanuit de anti-revolutionaire geestesgesteldheid. Anderen 
moeten dat weten te plaatsen. Voor ons zelf kan het geen kwaad op z'n 
tijd ook de betrekkelijkheid van eigen inbreng in te zien. Proberen gelijk 
te krijgen behoeft niemand te leren. Ongelijk erkennen is een weinig be-

oefende deugd. 
Wij hebben elkaar op een uitspraak gevonden. Die uitspraak is zoals ze 
is omdat wij voor ons deel mee willen werken aan de totstandkoming 
van het CDA, via één lijst, van één politieke beweging. 

Eensgezindheid 
Die uitspraak luidt zoals ze luidt omdat wij als Anti's samen, in zo groot 
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mogelijke eensgezindheid, naar het CDA op weg zijn. Met mensen die je Zij 

bijna mee moet trekken. Met mensen die elke keer bijgepraat en over- te 

tuigd moeten worden. Met de voorzichtig maar gestaag voorwaarts gaande ik 

hoofdmacht en met de koplopers, zij die de stoet soms ver vooruit zijn in hei 

hun enthousiasme voor het CDA. Met hen  alien  willen wij uitkomen bij ter 

een CDA dat ook  alien  boeit, willen wij uitkomen bij één lijst en één P' 
verkiezingscampagne in 1977. Dat vraagt bereidheid voor bewust veder W 

gaan van deze, begrip voor bestaande aarzelingen van gene, mildheid en Ve 

wijsheid van vele en van allen een diep geworteld besef dat het CDA OP 

alleen dan echt slaagt wanneer wij het  alien  meemaken. Daarop is onze 001 

koers gericht, aan onze politieke wil om te slagen mag niemand twijfelen. koi 

Onze uitspraak van vandaag is ook zoals ze is omdat wij onszelf serieus be 

willen blijven nemen. Wij hebben vanaf het prille begin gezegd dat wij Ad 

geen CDA wensen om het CDA. De vorm bezielt niet, de huis alleen  en 

vermag niet te boeien. Het gaat om de inhoud daarvan.  Gc 

De ARP heeft de inhoud vorm willen geven toen de bereidheid om op rol 

weg te gaan naar het CDA werd verbonden aan te bereiken overeenstem- (V 

ming over uitgangspunt, program en uitvoering. Aan de inhoud wordt hard er 

gewerkt door de programcommissie en door hen die aan de opstelling 
Sc 

van uitgangspunten bezig zijn. Over de uitvoering, het politieke beleid Wi 
spreekt onze resolutie duidelijke taal. Wij houden ons aan de op Woud- 

Ge 
schoten gemaakte afspraken en zullen positief, en in vertrouwen op een 

En 
goede afloop, ons moeten haasten een begin te maken met de aflossing 
van de politieke hypotheek. 

rel 

Pretentie 
Mijn collega van de Cl-lU, de heer Van Verschuer heeft vandaag op de 
Unieraad in Utrecht, sprekend over het CDA, onder meer gezegd dat ,,nu 
er duidelijker dan ooit behoefte is aan principiële christelijke politiek, nu 
ons land dreigt opgedeeld te worden tussen socialisten met staats-al-
macht en liberalen met mens-almacht allures, de christen-democratie de 
noodzakelijke derde weg in de politiek kan zijn". 
Ik onderschrijf dat ten volle. En ik zeg er bij dat principiële christelijke 
politiek dan kans heeft tot stand te komen wanneer wij ons samen inzet-
ten voor een partij met karakter, met een politieke lading, die bij die hoge 
pretentie past. Daaraan inhoud te geven dient onze gemeenschappelijke 
zorg te zijn. 

Serieus blijven nemen 
Ik sprak over onszelf serieus blijven nemen. 
Ik wil dat waar mogelijk ook graag op mijzelf van toepassing doen zijn 
Daarom blijf ik zeggen dat voor mij geldt dat uw vertrouwensmannen die 
de politiek In de practijk moeten uitdragen - willen zij ook voor het volk 
geloofwaardig zijn - vanuit hun hart moeten kunnen spreken wanneer 
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en die je zij pogen vanuit de door het CDA aanvaarde grondslag practische politiek 
en over- te bedrijven. 
s gaande ik voel mij thuis bij een woord van Bruins Slot: ,,Wij realiseren ons dat 
uit zijn in het woordje ,,christeijjk" ons confronteert met een pretentie, een pre- 
omen bij tentje die wij alleen verdragen en aanvaarden kunnen als wij er de roe- 

en één ping in erkennen, waarop het gelovig hart zelf amen zegt". 
st verder Wij beleven Adventstijd. Tijd van hoop en verwachting. 
dheid en Velen hebben nauwelijks enige hoop. En er is, wie de opgehoopte ellende 
het CDA op deze aarde ziet, voor miljoenen ook geen reden toe. Anderen, ik denk 

is onze ook aan politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, in eigen land, 
twijfelen. koesteren de verwachting dat nu dan toch eindelijk de structuren van het 

serieus bestaande bestel veranderd en vernieuwd zuilen worden. 
I dat wij Advent wil ons zeggen dat God iets belooft. De belofte van een goede 
Is alleen en schone toekomst. God belooft heil, gaafheid, vrede en gerechtigheid. 

God maakt dit waar. Hoe is onbekend. Bekend is dat mensen er een 

om op rol in meespelen. ,,Het heil komt niet over ons als een regenbui in mei" 

?enstem- (Van Niftrik). Wij moeten het heil, de vrede en de gerechtigheid ook wil- 

rdt hard len. 
OSteiling
a 

 
beleid Solidariteit 

Woud- Wij zien nog niet veel van een goede en schone wereld. 

op een Gerechtigheid neemt nog niet die gestalte aan die ons voor ogen staat. 

3fiossing En in ons CDA en in onze ARP ervaren wij bij lange na niet een be- 
reidheid die ons met overgave zet aan de uitvoering van een politiek die 
onze solidariteit toont met ontrechte en uitgebuite mensen waar ook ter 
wereld. Een politiek die vrede en recht echt naderbij brengt. Die zwakken 

op de helpt. Wij staan ons zelf daarbij vaak erg in de weg. Maar God blijft 
spreken van zijn toekomst voor mensheid en wereld. En hij wil ook ons dat " nu 

itiek nu 
in zijn geschiedenis invoegen. 

taats-al- In het werken aan die toekomst ligt onze gemeenschappelijke roeping. 

ratie de Wij mogen er, in onze bijdrage binnen de ARP en het CDA, aan werken. 
Heel concreet, wanneer in onze partij volgend jaar de discussies ge- 

istelike voerd zullen worden over ons gemeenschappelijk politiek program voor 

n inzet- de parlementaire periode 1977-1981. Dan zal ook duidelijk moeten wor- 

ie hoge den hoe wij ons zelf door het evangelie in de politiek willen laten leiden, 

ppehke wanneer wij onze zienswijze en onze wensen gaan verwoorden, concreet 
vorm gaan geven. 
De gehele partij zal zich bij die discussie betrokken moeten weten. 
Voor zijn toekomst wil God egoistische en vaak onwillige mensen ge- 
bruiken. 

en zijn. Zuilen wij ons door die toekomstverwachting laten meeslepen? En ons 

nen die zo laten omvormen, bekeren, dat wij mee künnen werken aan het naderbij 

et volk brengen van die toekomst. Goed, gaaf, schoon. 

vanneer Wij kunnen dat ondanks onszelf en ondanks alle zichtbare tekenen van 
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het tegendeel, met Paulus tegen hoop op hoop blijven geloven'. En 
eraan blijven werken. 
Want God houdt woord. 

Eén van de stemmingen tijdens de AR-partijraad op 13 december 1975 te 
Hoogeveen. 
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Resolutie AR-partijraad - 13 december 1975 

De AR-partijraad op 13 december 1975 te Hoogeveen bijeen heeft zich 
beraden over de resultaten van het voortgezette gesprek over het functio-
neren van de grondslag voor de vertegenwoordigers van het CDA. 
De partijraad, beoordelende de resultaten van het gesprek van het dage-
lijks bestuur van het CDA op 30 en 31 oktober jl. te Berg en Dal: 

1. stelt met voldoening vast, dat het karakter van het CDA als christelijke 
politieke organisatie duidelijker tot uitdrukking is gebracht, en dat van ver-
tegenwoordigers van het CDA wordt verwacht, dat zij in hun politieke 
optreden zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen wat het CDA beweegt. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat op elk bestuursniveau herkenbare 
christen-democraten het CDA vertegenwoordigen. 

2. betreurt, dat er een verschil van mening is gebleven ten aanzien van het 
functioneren van de grondslag voor de vertegenwoordigers van het CDA. 

3. is van oordeel, dat dit verschil van mening geen beletsel behoeft te zijn 
voor de totstandkoming van één CDA-lijst en dat nu met voortvarendheid 
gewerkt moet worden aan een program van uitgangspunten en een politiek 
werkprogram voor het CDA; een en ander in het kader van de besluit-
vorming ten aanzien van één CDA-lijst overeenkomstig de afgesproken 

procedure. 
4. spreekt als zijn mening uit, dat - om bij de volgende verkiezingen op 
geloofwaardige wijze met een gemeenschappelijke lijst uit te komen en 
een gemeenschappelijke verkiezingscampagne te voeren - in het lopende 

parlementaire jaar in het parlement overeenstemming op hoofdpunten van 
politiek beleid tot uitdrukking dient te worden gebracht door de fracties 
van KVP, CHU en ARP. 

Resolutie Unieraad CHU - 13 december 1975 

De Unieraad van de Christelijk-Historische Unie, in vergadering bijeen 

op 13 december 1975 
-- met waardering en instemming kennis genomen hebbende van de 
vele reacties en initiatieven aan de basis van de drie partijen, waaronder 
het manifest Wij horen bij elkaar", die alle er op gericht zijn om te 
komen tot één CDA-lijst bij de volgende verkiezingen; 
- spreekt als zijn mening uit: 
a. dat het in Berg en Dal geconstateerde verschil ten aanzien van het 
functioneren van het uitgangspunt geen beletsel is voor de totstand-
koming van één lijst; 
b. dat bij het tot stand brengen van de politieke eensgezindheid de 
nadruk moeten liggen op lange termijnpolitiek, waarbij het in voorbereiding 
zijnde programma als toetssteen moet dienen en dat de korte termijn 
politiek niet tot dusdanige opstellingen mag leiden van de drie fracties, 
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dat daarmede het eigen profiel wordt verscherpt ten koste van de andere Sta- 
christen-democratische partijen en met name ten koste van het CDA; 
c. dat de verdere realisering van het CDA van harte moet worden onder- HOOI 
steund met inachtneming van de daarvoor in Woudschoten overeenge- 
komen procedure; 
d. dat de totstandkoming van één lijst bij de volgende verkiezingen 
van het grootste belang is en dat de Unieraad de politieke wil heeft die Inleid 
éne lijst te bereiken; De A 
e. dat bij de totstandkoming van deze éne CDA-lijst niet bij voorbaat een Kathc 

voorkeur dient te worden uitgesproken ten aanzien van de samenwerking Demc 

met andere politieke groeperingen; streel 

f. dat de huidige politieke situatie geen beletsel mag zijn of worden 
deo 

voor de totstandkoming van de éne CDA-lijst. De fe 
deze 

Verklaring partijbestuur KVP —15 december 1975 Het C 
van d 

Het partijbestuur van de KVP betuigt zijn instemming met de actie aan de tot ui 
CDA-basis ,,Wij horen bij elkaar", lijster 

Het partijbestuur stelt tot zijn teleurstelling vast, dat de AR-partijraad zich De di 

niet heeft uitgesproken over de onmisbaarheid van de ene CDA-lijst bij de partij 
daarb 

eerstkomende Kamerverkiezingen, zodat twijfels over de totstandkoming het pi 
daarvan zijn gebleven. Dit bi 
Het partijbestuur ziet in de aangenomen ARP-resolutie een positieve be- verga 
nadering van het verschil van inzicht over het functioneren van de grond- geme 
slag, zij het dat helaas onzekerheid is blijven bestaan over de betekenis die Zowe 

aan dit verschil tenslotte bij de besluitvorming over de ene CDA-lijst door aanz€ 

de ARP-kiesverenigingen zal worden gehecht. zelf c 
leidel 

Het partijbestuur vertrouwt erop dat de partijleiding van de ARP het 
verkr 

mogelijke zal doen om een positieve beslissing over de ene CDA-lijst, ook 
in dit opzicht, in de onderscheiden partijorganen te bewerkstelligen. Gron 
Het partijbestuur heeft waardering voor de uitspraak van de CHU-Unie- 
raad, dat zij in het grondslagverschil geen beletsel ziet voor de ene lijst. Artik 
Het partijbestuur hoopt dat de Tweede Kamerfracties van KVP, ARP en Het I 

CHU op zo kort mogelijke termijn de politieke samenwerking zullen ver- een 

beteren, zodat tot aflossing van de politieke hypotheek kan worden over- 
Artik 

gegaan. Het 
Het partijbestuur handhaaft onverkort zijn besluit van 17 november jl. be- voor 
treffende de noodprocedure. 

Artih 
Het I 
bijbe 
wool 

*) Hi  
baar  
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Statuten voor het CDA 

HOOFDSTUK I: DE FEDERATIE 

Inleiding 
De Anti Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en 
Katholieke Volkspartij (KVP) gaan met elkaar onder de naam Christen-
Democratisch Appèl", afgekort CDA" een federatie aan die ook recht-
streekse leden kent, en die geregeerd wordt door de volgende statuten. 
Wijzigingen van deze statuten dienen te worden goedgekeurd door dezelf-
de organen van ARP, CHU en KVP die deze statuten hebben vastgesteld. 
De federatieve organen krijgen niet andere of meer bevoegdheden dan in 
deze statuten nadrukkelijk vermeld. 
Het CDA streeft er naar bij de eerstkomende verkiezingen voor de leden 
van de Tweede Kamer de christen-democratische verbondenheid maximaal 
tot uitdrukking te brengen, Het CDA wil derhalve een CDA-lijst c.q. CDA-
lijsten tot stand brengen. 
De desbetreffende beslissing zal zo spoedig mogelijk door de betrokken 
partij-organen moeten worden genomen. Politiek moet september 1976 
daarbij als uiterste datum worden gezien. De basis daarvoor zal uiterlijk in 
het parlementaire jaar 1975-1976 aanwezig moeten blijken. 
Dit brengt met zich mee dat de bevoegde partij-organen in hun voorjaars-
vergaderingen 1976 zullen vaststellen, of aan de voorwaarden voor een 
gemeenschappelijke lijst wordt voldaan, en zich daarover uitspreken. 
Zowel deze uitspraken als de parlementaire ontwikkeling zullen duidelijke 
aanzetten tot de definitieve beslissing moeten geven. Deze statuten geven 
zelf de weg en de wijze aan waarlangs en waarop de federatie zich ge-
leidelijk om kan zetten in een partij. De federatie zal rechtspersoonlijkheid 
verkrijgen. 

Grondslag, doel en middelen 

Artikel 1 
Het Christen-Democratisch Appèl - hierna te noemen ,,het CDA" - is 
een politieke Organisatie en is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Artikel 2 
Het Christen-Democratisch Appèl aanvaardt het Evangelie *) als richtsnoer 
voor het politiek handelen. 

Artikel 3 
Het Christen-Democratisch Appèl streeft naar een maatschappij, waarin de 
bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verant-
woordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend; 

*) Hieronder wordt Verstaan de gehele bijbel, aangeduid met een in brede kring gang-
baar woord (ad artikel 2). 
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het legt de concrete doeleinden vast in een politiek werkprogram *) waar-
mee het zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving 
zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groe-
pering. 

Artikel 4 
Het CDA wil op deze grondslag dit doel bereiken door: 
• de christen-democratische gedachte te verdiepen en te stimuleren door 
studie en voorlichting; 
• de eenwording van de 3 partijsecretariaten en de 3 wetenschappelijke 
bureaus te bevorderen; 
• te streven naar één CDA-fractie in Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal **), de Provinciale Staten, de Gemeenteraden en andere 
vertegenwoordigende lichamen; 
• de internationale samenwerking van christen-democraten te bevorderen, 
onder meer door middel van het streven naar Europese christen-democra-
tische partijvorming. 

Lidmaatschap 
Artikel 5 
Het ledenbestand van het CDA bestaat uit: 
• de leden van de ARP, CHU en KVP; zij zijn via hun partijen lid van het 
CDA en oefenen aldus hun rechten uit; 
• rechtstreekse leden, die als zodanig zijn toegetreden tot het CDA. 

Artikel 6 
Het rechtstreekse lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het 
CDA-secretariaat. De rechtstreekse leden worden bestuurd door het Al-
gemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt na raadpleging van de 
rechtstreekse leden uit de rechtstreekse leden respectievelijk één dage-
lijks bestuurslid en drie Algemeen Bestuursleden alsmede 70 Congres-
leden totdat er 10.000 rechtstreekse leden zijn. Vanaf dat ogenblik be-
noemen zijzelf voor elk vol 10.000-tal één lid in het dagelijks bestuur, drie 
leden in het Algemeen Bestuur en 70 leden in het Congres, dan wel op 
voorstel Congres. Ongeacht hun ledental blijft het Algemeen Bestuur 
functioneren als hun Bestuur. De bepalingen van dit artikel worden nader 
uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. 

CDA-organen 
Artikel 7 
Bij de aanvang van de federatie bestaat het Congres uit 1300 of meer 
leden, waarvan 600 aangewezen door de KVP, 390 aangewezen door de 
ARP, 240 aangewezen door de CHU, en 70 of een veelvoud daarvan be-
noemd op de voet van artikel 6 uit de rechtstreekse leden. Bij Huishoude-
lijk Reglement wordt geregeld hoe een eventuele wijziging van de in dit 
artikel genoemde getallen procedureel verloopt. 

*) Zie bijlage (ad artikel 3). 
**) Voor zover en voor zolang er geen wijziging is gekomen in de huidige parlementair-
politieke Situatie, zijn de Tweede Kamerfracties van ARP. CHU en KVP, niet gebonden 
het Streven naar één CDA-Tweede Kamerfractie te realiseren (ad artikel 4). 
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waar- Het Congres wordt bijeengeroepen door en op voorstel van het Algemeen 
enleving Bestuur, dan wel op voorstel van tenminste 1/7 van het aantal Congres- 
:e groe- leden. 

De stemhebbende leden van het CDA-bestuur zijn stemhebbend lid van 
het Congres. 
De adviserende leden van het CDA-bestuur zijn adviserend lid van het 

ren door 
Congres. 
De zittingsduur van de leden van het Congres wordt geregeld door de hen 

ppelijke 
benoemende organen. 

Artikel 8 
mer der Aan het Congres is opgedragen: 

andere E de vaststelling van het politiek werkprogram van het CDA na behande- 
ling in de respectieve partijraden c.q. Unieraad; 

'orderen, U de vaststelling en wijziging van de statuten en reglementen van het 
lemocra- CDA; 

• de bespreking van het politieke beleid; 
• de verkiezing van de voorzitter en de beide ondervoorzitters van het 
CDA; 

de behandeling en goedkeuring van de CDA-jaarverslagen. 

van het Artikel 9 
Het Algemeen Bestuur is samengesteld als volgt. 

IA Stemgerechtigde leden: 
• de voorzitter van het CDA en de beide ondervoorzitters; 
• de penningmeester van het CDA, gekozen door en uit het bestuur; 

g bij het 3 10 leden benoemd door de ARP, 10 leden benoemd door de CHU en 

het Al- 10 leden benoemd door de KVP; 
p van de 0 tenminste drie en maximaal tien vertegenwoordigers van de recht- 
n dage- streekse leden. 
ongres- Adviserende leden: 

iblik be- a de voorzitter van de drie Eerste- en Tweede Kamerfracties van ARP, 

uur, drie CHU en KVP, of wanneer er één CDA-fractie ontstaat, het fractie- 
wel op presidium; 
Bestuur U een vertegenwoordiger namens de gezamenlijke wetenschappelijke 

in nader bureaus; 
in de secretaris van het CDA. 

Artikel 10 
Het Algemeen Bestuur heeft tot taak: 

of meer E leiding te geven aan de politieke activiteiten van het CDA en de daarin 
door de deelnemende partijen en deze te coördineren; 
ryan be- a de voorbereiding van de besluitvorming van het Congres; 
ishoude- E de bevordering van de politieke en organisatorische eenwording; 
Je in dit a het maken van een voorstel voor de bevoegde partij-organen voor de 

zetelverdeling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, 
en van een voorstel betreffende één of meer lijsttrekkers c.q. betreffende 

lementair- de verdeling van de kamerkringen over hen; 
gebonden 0 de goedkeuring van de CDA-begroting en de bespreking van de jaar-

verslagen; 
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E de benoeming en het ontslag van het CDA-personeel, op voordracht 
van het dagelijks bestuur; 
• de uitvoering van de besluiten van het Congres; 
• het bestuur over de rechtstreekse leden, de benoeming van vertegen-
woordigers daarvan in het dagelijks bestuur, het Algemeen Bestuur en het 
Congres, behoudens het gestelde in artikel 6 en de vaststelling van hun 
contributie; 
• de instelling en opheffing van vaste en bijzondere commissies; 
• de benoeming en het ontslag van de secretaris van het CDA, op voor-
dracht van het dagelijks bestuur. 

Artikel 11 
Voor het nemen van beslissingen over een aantal bij Huishoudeijk Regle-
ment te bepalen aangelegenheden dient het Algemeen Bestuur in voor wat 
de door de ARP, CHU, KVP en rechtstreekse leden benoemde leden en 
de vertegenwoordigers van de rechtstreekse leden betreft, verdubbelde 
samenstelling bijeen te komen. 

Artikel 12 
Het dagelijks bestuur is samengesteld als volgt. 
Stemgerechtigde leden: 
• de voorzitter van het CDA en de beideiondervoorzitters; 
• de penningmeester van het CDA; 
• telkens drie leden benoemd door ARP, CHU en KVP; 

HET ZONSTANTE WEL VANEEN MNHOUDER 

MIR 



tenminste één en maximaal drie vertegenwoordigers van de rechtstreek- 
)rdracht se leden. 

Indien tot de aldus aangegeven leden geen vrouw behoort, verkiest het 
Algemeen Bestuur uit zijn midden een vrouw als extra lid. 

rtegen Adviserende leden: 
en het de drie voorzitters van de Tweede Kamerfracties van ARP, CHU en 

ian hun KVP, of wanneer er één CDA-fractie ontstaat, het fractiepresidium; 
één vertegenwoordiger namens de gezamenlijke wetenschappelijke 

bureaus; 
p voor- • de secretaris van het CDA. 

Artikel 13 
Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 

RegIe- • de dagelijkse leiding van CDA; 
oor wat I de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur; 
den en • de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur; 

ubbelde o het maken van een concept-voorstel voor de zetelverdeling van de 
kandidaten-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen; en een concept- 
voorstel betreffende één of meer lijsttrekkers c.q. de verdeling van hen 
over de kamerkringen; 
• de voorbereiding van de CDA-begroting en -jaarverslagen; 
I de verantwoordelijkheid voor het CDA-secretariaat; 
I de verantwoordelijkheid voor de CDA-voorlichting en -publiciteit; 
I de benoeming en het ontslag van het CDA-personeel, met uitzondering 
van de secretaris van het CDA. 

Artikel 14 
Besluiten in CDA-organen worden genomen bij eenvoudige meerderheid 
van stemmen, met dien verstande dat geen geldig besluit kan worden ge-
nomen wanneer niet de helft der stemgerechtigde leden van het be-
treffende orgaan aanwezig is. Indien het vereiste quorum ontbreekt, wordt, 
binnen termijnen te bepalen bij Huishoudelijk Reglement, een nieuwe ver-
gadering belegd, waarin dezelfde voorstellen opnieuw aan de orde zijn. 
Over deze voorstellen kan dan bij eenvoudige meerderheid van stemmen 
worden beslist ongeacht het quorum. 
Besluiten ten aanzien van wijziging van deze statuten vereisen een 
meerderheid van 2/3 der stemgerechtigde leden, onverlet de in de in-
leiding gevraagde goedkeuring door de bevoegde organen van ARP, CHU 
en KVP. 
De stemprocedure wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 15 
De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het Congres, het 
Algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur. 
De voorzitter van het CDA kan niet tevens voorzitter zijn van een Eerste 
of Tweede Kamerfractie, noch voorzitter van ARP, CHU of KVP. 

Artikel 16 
Het bestuur en het dagelijks bestuur worden in hun werkzaamheden bij- 
gestaan door het CDA-secretariaat. 
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Fina 
Artil 
De 

Het 
De 
wor 

E de secretaris is belast, onder verantwoordelijkheid van het dagelijks 
bestuur, met de leiding van het CDA-secretariaat en met alle werkzaam-
heden die tot het secretariaat van een politieke organisatie kunnen worden 
gerekend. Hij wordt voor zijn werkzaamheden gehonoreerd. 
• Het bestuur stelt de instructie vast, waarin de verplichtingen en de 
bevoegdheden van de secretaris nader zijn omschreven. 

Artikel 17 
De penningmeester is, onder verantwoordelijkheid van het dagelijks be- 
stuur, belast met het beheer van de gelden. 

Artikel 18 
Een Permanente Program Advies Commissie (PPAC) zal 
• het CDA stimuleren op de bezinning op de relatie tussen levens- 
overtuiging en politiek handelen; 
• het Algemeen Bestuur adviseren over de hoofdlijnen van het beleid; 
• het Algemeen Bestuur adviseren over de uitvoering en bijstelling van 
het program. 

Artikel 19 
De samenstelling van de PPAC is als volgt: 
• een voorzitter, een vice-voorzitter en 7 leden benoemd door het Al-
gemeen Bestuur van het CDA op voordracht van het dagelijks bestuur; 
• drie leden benoemd door het Algemeen Bestuur van het CDA, op voor-
dracht van de drie wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en KVP; 
• drie leden benoemd door de partijbesturen van ARP, CHU en KVP, 
door elk partijbestuur één lid; 
• drie adviserende leden, benoemd door de Eerste en Tweede Kamer-
fracties van ARP, CHU en KVP, door elke fractie één lid of wanneer er 
één CDA-fractie ontstaat door die fractie; 
• het secretariaat van de PPAC wordt gevoerd door de drie weten-
schappelijke bureaus gezamenlijk. 

Artikel 20 
De PPAC brengt eens per jaar vóór 1 augustus een gemotiveerd beleids-
advies uit aan het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bespreekt dit advies en bepaalt daarover zijn 
oordeel. 
Het jaarlijks advies van de PPAC en het oordeel van het Algemeen Bestuur 
daarover wordt tegeijk openbaar gemaakt en in het Congres ter discussie 
gesteld. 

Artikel 21 
Bij Huishoudelijk Reglement worden werkwijze en verdere uitwerking van 
de statutaire bepalingen betreffende de CDA-organen nader geregeld. 
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepaling bevatten strijdig met deze 
statuten. 
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geljks Financiën 
czaam- Artikel 22 
vorden De geldmiddelen van het CDA bestaan uit: 

• de jaarlijkse bijdragen van ARP, CHU en KVP; 
en de E de jaarlijkse contributie van de rechtstreekse leden; 

• bijdragen van donateurs; 
i schenkingen, erfstellingen en legaten; 
• andere inkomsten. 

ks be- Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële administratie 
wordt gevoerd, wordt opgedragen aan een register-accountant. 

Tweede Kamerverkiezingen  
evens-  Artikel 23 

Teneinde voor Tweede Kamerverkiezingen tot CDA-lijsten te komen wordt  
id;  de volgende procedure in het leven geroepen: 
g van E de bezetting van de zetels geschiedt door elk der partijen volgens de 

bij haar geldende procedure; 
het dagelijks bestuur stelt een concept-voorstel op betreffende de ver- 

deling van de zetels van de CDA-Tweede Kamerfractie over ARP, CHU en 
KVP en, voor zover hun aantal daartoe aanleiding geeft, de rechtstreekse 

let Al- 
leden, betreffende de vraag hoeveel lijsten er moeten komen en hoe de 
verdeling van de plaatsen op de lijsten moet zijn, betreffende de vraag of 

?stuur; er één of meer lijsttrekkers moeten zijn, en in het tweede geval hoe die 
I voor- 

KVP; 
lijsttrekkers over de kamerkringen verdeeld worden. Het dagelijks bestuur 

KVP, 
legt dit concept-voorstel voor aan het Algemeen Bestuur; 
a  het Algemeen Bestuur stelt aan de hand van het concept een voorstel 

.amer- 
vast voor de bevoegde partij-organen, die geen wijzigingen mogen aan- 
brengen, en het voorstel moeten aanvaarden of verwerpen; 

eer er a  indien het voorstel wordt verworpen wordt het advies ingeroepen van 
een commissie, bestaande uit drie personen die geen lid van het Algemeen 

Neten- Bestuur mogen zijn. Iedere partij wijst één persoon aan. Bij een eens- 
luidend advies van deze commissie is definitief besloten op welke wijze 
de CDA-lijst(en) worden samengesteld. 
Indien het advies van de commissie niet eensluidend is, gaat het voorstel 

leids- terug naar de partij-organen; 
• indien naar de mening van het dageijks bestuur de aldus tot stand ge- 

r zijn brachte kandidatenlijst naar regionale vertegenwoordiging, deskundigheid 
of andersoortige eenzijdigheid dusdanig onevenwichtig is dat aan een 

estuur behoorlijke en evenwichtige vertegenwoordiging van het CDA in de Tweede 
cussie Kamer ernstige twijfel bestaat, kan het dagelijks bestuur het Algemeen 

Bestuur voorstellen correcties aan te brengen. Indien het Algemeen Be- 
stuur met deze voorstellen accoord gaat kan het deze aan de bevoegde 
partij-organen voorleggen. Gaan deze niet unaniem accoord, dan wordt het 
voorstel van het Algemeen Bestuur geacht te zijn verworpen. 

i  gvan 

deze Artikel 24 
De kandidaat, lid overeenkomstig artikel 5, zal bij zijn bereidverklaring tot 
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CDA 
aanvaarding van zijn kandidatuur schriftelijk moeten verklaren: CDA 
• dat hij het politiek program van het CDA onderschrijft, met recht van  
gravamen  *) Artili 
• dat hij in fractieverband zal samenwerken; Opri 
• dat hij slechts een aan zijn partij toegewezen zetel zal bezetten. detr 

Artikel 25 
lede
als 

Van de leden die geroepen worden zitting te nemen in vertegenwoordi- 
gende lichamen, wordt verwacht dat zij met inachtneming van ieders per- HOC 
soonljke verantwoordelijkheid bij hun arbeid rekening houden met uit- Alge 
spraken en verklaringen van bevoegde CDA-organen. 

Artil 

Eerste Kamerverkiezingen De 

Artikel 26  orga 

Een CDA-fractie in de Eerste Kamer kan slechts tot stand komen indien 
zowel de ARP-fractie, als de CHU-fractie, als de KVP-fractie als zodanig 

Artil 
niet meer bestaan, hetzij doordat alle leden daarvan tot de CDA-fractie 

De 
zijn toegetreden, hetzij doordat alle leden als zodanig door de Provinciale 

held 
Staten verkozen worden 

Andere verkiezingen Spe 

Artikel 27 
Artil
L  • Gecombineerde fracties van ARP, CHU en KVP mogen slechts de naam os 
CD) CDA voeren in gemeenteraden, Provinciale Staten en andere vertegen- 

art 
woordigende lichamen indien er niet daarnaast afzonderlijke ARP-, CHU- of 
KVP-fracties functioneren, hetzij apart, hetzij in combinaties. 

Arti 
• Locale  en regionale bestuurders, die deel uitmaken van CDA-fracties 

De dienen tevens lid te zijn van een CDA-verband voor  locale  en regionale 
0 f bestuurders. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het Huishoudelijk 

Reglement 
Bijl 

CDA-verbanden Aar 

Artikel 28 de 
 

CDA-verbanden komen formeel tot stand krachtens erkenning of oprich- a. 
stn  

ting door het dagelijks bestuur. Voor zover in de artikelen 29 en 30 hierin  
niet is voorzien, wordt de verdere gang van zaken betreffende de erken- de 

 fling  en de oprichting van CDA-verbanden bij Huishoudelijk Reglement ge-  
hat  regeld 
C. 

Artikel 29 
rec 

Erkenning kan plaatsvinden indien binnen een gemeente of een regio een de  
ARP-kiesvereniging en/of een CHU-kiesvereniging en/of KVP-afdeling, het - 
zij een van die, op rechtsgeldige wijze besluit(en) zich te verbinden tot een 

na 

*) Het recht van  gravamen  dat wil zeggen bezwaar" is een tot nu toe in de AAP be-
staande regeling. Het betreft het recht van kandidaat-Kamerleden om met betrekking 
tot een bepaald onderdeel van het program, dat men overigens onderschrijft, tevoren 
aan het Algemeen Bestuur een afwijkend gevoelen kenbaar te maken. Het Algemeen 
Bestuur beslist of een kandidaat, ondanks een dergelijk bezwaar", op de kandidaten-
lijst wordt geplaatst 
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CDA-verband, en daarvoor de vereiste erkenning vraagt(vragen) aan het 

cht van CDA. 

Artikel 30 
Oprichting kan plaatsvinden in gemeenten waar kiesverenigingen resp. af- 
delingen van ARP, CHU en KVP niet voorkomen en aldaar wonende CDA- 
leden, tenminste 10 in aantal, aan het CDA verzoeken te worden opgericht 

woordi- 
als CDA-verband. 

e5t HOOFDSTUK  II:  DE GROEI 
Algemene beginselen 
Artikel 31 
De overdracht van taken en bevoegdheden door de afzonderlijke partij- 
organen aan de CDA-organen kan slechts geschieden bij besluit van de 

indien bevoegde partij-organen. 

odanig 
-fractie Artikel 32 

,inciale De overdracht van taken en bevoegdheden kan taak na taak en bevoegd- 
heid na bevoegdheid geschieden. 

Specifieke bepalingen 
Artikel 33 

s naam Los van de overdracht van taken en bevoegdheden door partij-organen aan 

rtegen- CDA-organen kunnen de partijen besluiten tot feitelijke integratie van 

i-lu- of partijsecretariaten, wetenschappelijke bureaus en politieke organen. 

racties  Artikel 34 

ionale De partijen kunnen voorts besluiten hun financiële bevoegdheden geheel 

udeljk of gedeeltelijk te delegeren aan een Financiële Commissie. 

Bijlage naar aanleiding van artikel 3 statuten 
Aan het politiek werkprogram bedoeld in artikel 3 van de statuten dienen 
de volgende overwegingen vooraf te gaan: 

Dprich- a. het samenbindend element en het herkenningspunt zijn onze politieke 

hierin strategie, ons actieprogram en ons beleid, zoals wij die als antwoord aan 

erken- de evangelische oproep blijvend vorm willen geven;  

wt  ge- b. het CDA aanvaardt het evangelie als richtsnoer voor het politieke 
handelen; 
c. het CDA wil streven naar een maatschappij waarin de bijbelse ge- 
rechtigheid meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoorde lijk- 

io een heid beter kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend; 

g, het- d. het CDA richt zich tot het gehele Nederlandse volk zonder onderscheid 

ot een naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. 

tRP be- 
lrekking 
tevoren 
gemeen 
S  doter- 
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Publicaties van en over het CDA 

Verkrijgbaar door storting van het verschuldigde bedrag op postgiro- 
rekening 89673  toy.  de AR Partijstichting met vermelding van de titel 
van de brochure en de aantallen.. 

,0p weg naar een verantwoordelijke maatschappij" . . . .  f 0,50 
De strategienota van de Contactraad van ARP, CHU en KVP; 
1972 

,,Gerede twijfel" ................3,75 
Een nota van de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en 
KVP als bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze 
economische ontwikkeling; 1974 - 30 pag. 

,,Groen licht 1975" . . . . . . . . . . . .  .. 1,25 
Nota van de landbouwcommissie van de CDA-fracties in de 
Tweede Kamer. 

,,Energiebeleid" ................5,25 
Rapport van een commissie van de wetenschappelijke instituten 
van KVP, ARP en CHU; 1975 -68 pag. 

,,Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij" „ 4,50 
publikatie van het christen-democratisch Vrouwenberaad; 1975 - 

70 pag. 

,,Eerste PPAC-advies" . . . 
. 

. . . . . . . .. 4,50 
Eerste jaarlijks advies van de Permanente Program-adviescom-
missie van het CDA; 1975 - 72 pag. 

,,Plichten en Perspectieven" . . . . . . . . . . .. 3,90 
Aanzet voor een profielschets van het CDA; 1975 - 35 pag. 

Gespreksgroepenonderwerp, ,,Plichten en Perspectieven" „ 0,75 
1 t/m 4 ex. f0,75 
5 t/m 9 ex. f 0,60 

10 t/m 24 ex. f0,50 
25 ex. en meer f0,40 

,,Grondeigendom en Grondbeheer" ..........3,75 
Rapport van de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en 

iI 



KVP over voorkeursrecht, onteigening, waardebepaling van de 
grond, herverkaveling en erfpacht; 1975 - 30 pag. 

,,Jnflatie als politiek probleem" ...........4,25 
stgiro- Rapport van een commissie van de wetenschappelijk instituten 
Ie titel van ARP, CHU en KVP; 1976 - 38 pag. 

,,Welzijnsbeleid voor ouderen" ...........5,90 
fo,SO Rapport naar aanleiding van een CDA-conferentie over het be-

jaardenbeleid; 1976, -  78 pag. 
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SPELREGELS 
VOOR ECONOMIE & POLITIEK 

AREND J. VERMAAT 

EEN UITGAVE VAN DE 

stichting kader- en vormingswerk AIIP 
DR. KUYPERSTRAAT 3, 'S-GRAVENHAGE 

In dit boekje stelt de auteur, voormalig financieel-economische spe-
cialist van de ARP-Tweede-Kamerfractie en sinds kort hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit, dr. Arend J. Vermaat drie thema's aan de 
orde: 

• Voldoet onze economische orde aan bijbelse normen? 
• Groeien of versoberen? 
• Ethiek en politiek, over zwart geld en andere kwalen. 

Het geheel is rijk geïllustreerd met cartoons Prijs per exemplaar 

f 3,50. 

Bestellingen: 

Stort het verschuldigde bedrag op postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partij-
stichting, Den Haag met vermelding van ,,Spelregels voor economie 
& politiek". 



Colofon 

Uitgave: Stichting Kader- en Vormingswerk ARP, 
Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag, maart 1976 

Samenstelling 
en eindredactie:  Drs.  C. Bremmer en M. N. G. Kool 
Foto's: Anefo BV, Amsterdam 
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Ad Kon, Bilthoven 

Cartoons: F.  Behrendt  (Het Parool) 
Eppo Doeve (Elseviers Magazine) 
Opland (De Volkskrant en De Groene Amsterdammer) 
Peter van Straaten (Vrij Nederland) 
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Adviezen: Adviesbureau Hollander & Van der Mey BV, Den Haag 
Vormgeving 
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„Kan iemand, die de grondslag van het CDA niet persoon- 
lijk voor zijn rekening neemt, namens het CDA in een ver- 
tegenwoordigend lichaam (bijv. Tweede Kamer of Gemeente- 
raad) zitting nemen?” 
Nadat in februari 1975 in Woudschoten overeenstem 
was bereikt over onder meer de grondslag van het 
openbaarde zich rond het eerste congres van het Chri._____________ 
Democratisch Appèl van 23 augustus 1975 over deze V1 
in interviews met en artikelen van enkele politieke lel 
een belangrijk meningsverschil. Het congres van het 
kwam tot, een .iitspraak, die de partijen niet bond, en wa______ 
het p#Tjbestuur van de ARP zich niet kon vinden. De pro- 
blerri'atiek kwam daarna uitgebreid aan de orde in afzonder- 
lijke partij-bijeenkomsten en een speciaal beraad van de 
CDA-top. De discussies kwamen tot afrond'. . , 

partijraad van 13 december 1975 te Hooge  

concludeerd moest worden, dat men elkaar 
verstaan, maar dat het meningsverschil is ge - 

In dit boekje zijn de belangrijkste redevoerin 
ficiële verklaringen, resoluties en moties ove 
gebundeld. 
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