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DISCUSSIE 

Een nieuwe }{oers: van CDA 

naar RDA? 

DR. J.D. DENGERINK 

De beschouwingen van CDA-voorzitter Van Rij over een Centrum voor Politiek, 

Religie en Spiritualiteit en de ontwikkeling van het CDA tot een multiculture

le en multireligieuze partij lijden aan onduidelijkheid en spreken elkaar 

innerlijl< tegen. Deze gedachtegang getuigt van een innerlijke, geestelijke 

gespletenheid die het hart van het CDA, te weten de boodschap waaruit het 

willeven. raakt. Het zou eerlijker zijn als Van Rij, onder erkenning van de 

gelijkwaardigheid van alle mensen, de C van het CDA laat varen en deze ver

vangt door de R van Religieus. Dit zou tevens de stichting van een afzonderlijk 

Centrum overbodig maken omdat dan de beoogde dialoog in de partij zelf 

kan plaatsvinden. 

Reeds enkele malen heeft de voorzitter van het CDA, Marnix van Rij. zich uitge

sproken voor een nieuwe weg die het CDA client te ga~m. 1 

Terecht wijst hij erop. dat het politieke bedrijf steeds meer is gaan lijden aan een 

gebrek aan bezieling. Het CDA heeft volgens hem de taak daarin een keer te 

brengen. Daartoe zijn nodig: 

1. De opzetting van een Centrum voor Politiek. Religie en Spiritualiteit, waarin 

religieus georienteerde mensen met elkaar in gesprek zijn over maatschappelij

ke vraagstukken van heden en morgen, met inzichten vanuit hun onderscheiden 

tradities. 

2. De ontwikkeling van het CDA tot een multi-culturele en multi-religieuze par

tij. 

Het doe! van Van Rij is om op deze wijze te komen tot een herschepping van het 

politieke landschap in de vorm van een tweedeling: een politieke stroming geba

seerd op het samenbindende en duurzame in de samenleving, gemeenschapszin, 

multi-cultureel, pluritorm, religieus geinspireerd, vanuit de civil society denkend 

versus een stroming die uitgaat van primair de individuele vrijheid van de 

mens, een terugtredende rol voor de overheid, die onder aile omstandigheden 

een hogere economische groei nastreeft als enige maatstaf voor welvaartsverbe

tering en het primaat laat bij de marktsector.' 

Op zichzelf is het te waarcleren, dat Van Rij opnieuw uitgangspunten en doelstel

lingen van het CDA op een radicale wijze aan de orde wil stellen. Probleem is 
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evenwel, dat zijn beschouwingen nogal aan onduidelijkheid lijden en zijn 

betoog zich op het centrale punt zelfs innerlijk tegenspreekt. Dit heeft ook 

gevolgen voor de kijk op de eigen verantwoordelijkheid van het CDA als op de 

politiek gerichte organisatie. 

Eén en ander vraagt om verheldering. Daartoe zal in het volgende een poging 

gewaagd worden, dit onder drie hoofden: l. Dialoog. 2. Uitgangspunt van het 

CDA en 3. Het CDA als politieke partij. 

1. Dialoog 

Gesprek tussen mensen van verschillende culturen en religies is dringend 

gewenst. Dit kan ertoe bijdragen, dat de deelgenoten het eigen standpunt op een 

meer doordachte wijze verantwoorden en dit, zo nodig, onder kritiek stellen. 

Het laatste is ook voor christenen in de westerse wereld onvermijdelijk. Zij zul

len moeten beseffen, dat ook hun leven en denken zich niet in een isolement 

heeft ontwikkeld, maar steeds in meerdere of mindere mate de invloed heeft 

ondergaan van de hen omgevende rationalistische en individualistische geest 

van de Verlichting. Zij zullen zich voorts moeten afVragen, in hoeverre zij in 

deze van andere culturen en religies kunnen leren. Tevens zal moeten worden 

nagegaan, waar we gemeenschappelijke standpunten kunnen innemen en even

tueel tot gezamenlijke actie kunnen komen. Tegelijkertijd zullen wezenlijke ver

schillen niet worden toegedekt. Het gesprek tussen mensen van verschillende 

religies zal open en eerlijk moeten zijn. Anders dienen we elkaar niet. 

Om gericht bezig te zijn in de dialoog is een gestructureerde aanpak daarvan 

nodig. Daartoe kan zeker het door Van Rij beoogde algemeen-religieuze bezin

nings- en gesprekscentrum dienen. Een vraag is echter, of het CDA het initiatief 

tot oprichting daarvan zou moeten nemen. Mijns inziens niet. Het CDA zou op 

die wijze kerkje gaan spelen. De neiging daartoe bestaat bij sommigen binnen de 

partij wel. Bijvoorbeeld wanneer de partij, in Iuin of meer gezwollen taal, wordt 

gepresenteerd als een beweging tot hervorming van de samenleving in haar 

geheel. Zo wordt uit het oog verloren, dat het CDA, naar eigen taak en verant

woordelijkheid gezien, een primair op de politiek gericht verband is. 

Anders wordt het, indien het beoogde centrum zich richt op typisch politieke 

vragen en daarmee verbonden vragen in de samenleving in bredere zin, waarbin

nen de politiek haar eigen specifieke, dienende taak heeft. 

Zo'n centrum zal echter ook dan een van het CDA onafhankelijke positie moeten 

hebben. Indien het CDA terzake het initiatief neemt, zal het dit niet als een 

eigen zaak mogen beschouwen, maar voor de realisering daarvan op basis van 

gelijkheid contact moeten opnemen met andere organisaties. Dit wordt uitdruk

kelijk gesteld, omdat Van Rij in zijn artikelen hieromtrent niet duidelijk is. Het 

gaat om de erkenning van een inhoudelijke verscheidenheid van taken. Een poli-
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~/ · Van Rij wil het 

CDA ool< openstellen 

voor personen, die 

uitdrukkelijk 

Christus als Heer en 

Verlosser van de 

wereld en hun Ieven 

afwijzen. 

tieke partij heeft, om gezond te kunnen functioneren, zeker grondige. interne 

bezinning en gesprek nodig. Tegelijkertijd is zij echter wat anders en wat meer 

dan een bezinnings- en gesprekscentrum. namelijk gericht op het bereiken van 

politieke doeleinden. 

2. Uitgangpunt 

Een zinvolle dialoog vooronderstelt. dat de gesprekspartners ieder een weldoor

dacht uitgangspunt hebben en een daarmee verbonden visie op de werkelijk

heid, inclusief de samenleving. Deze niet als een onaantastbaar gegeven. maar 

als reele inbreng in de discussie. Voorts client deze doelgericht te zijn. Anders 

wordt zij oeverloos. 

Van Rij stelt terecht, dat het CDA zijn kracht ontleent aan het Evangelic van 

Jezus Christus.' De C van het CDA staat voor hem dan ook niet ter discussie.' Om 

tot een zinvolle. inhoudelijke discussie te komen, is in deze enige nadere articu

latie gewenst. lk waag een poging: De kern van het Evangelic is, dat met het 

optreden en de boodschap van Jezus Christus hersteld wordt wat door het kwaad 

gebroken is. Verzoening van schuld en gebrokenheid wordt ons verleend, deze 

evenwel onder de verplichting haar te Iaten doorwerken in intermenselijke ver

houdingen en in onze verhouding tot de natuur. God blijft derhalve zijn schep

ping trouw. Dit geeft ons perspectief op een schepping die eens aan haar bestem

ming zal voldoen. Dit verleent kracht om door het kwaad been te zien en de blik 

op de verlossing gericht te houden. Dit houdt ook een aansporing in om, in 

navolging van Hem die ons in het Evangelic wordt voorgehouden, vernieuwend 

in deze wereld bezig te zijn, ten dienste van onze naaste, ook op het terrein van 

de politick. 

Ik hoop, dat we het hierover van harte eens zijn. Tegelijkertijd stelt Van Rij ech

ter slechts tien regels later, dat het CDA aileen toekomst heeft als pluriforme en 

ideeel ge!nspireerde partij. Als partij die mensen van verschillende religies 

bindt, maar ook als partij die een beroep doet op andersdenkenden.' Wat betreft 

de eerste groep noemt hij joden, moslims en hindoes. Hier zouden ook andere 

genoemd kunncn worden: boeddhisten, confucianen, antroposofen. De anders

denkenden worden door hem niet nader aangeduid. Wellicht moet hier gedacht 

worden aan humanisten, voor wie De Hoop Scheffer eerder een plaats in het 

CDA bepleitte. Dit wil zeggen, dat Van Rij het CDA ook wil openstellen voor per

sonen, die uitdrukkelijk Christus als Heeren Verlosser van de wereld en hun 

Ieven atwijzen. 

Is in deze gedachtegang geen sprake van een innerlijke, geestelijke gespleten

hcid, die het hart van het CDA, te weten de boodschap waaruit het willeven, 

raakt? 
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moeten voortbou-

wen op de sociale 

filosofie die chris-

tenen uit het verle-

den en heden ons 

aanreiken. Dit 

voortbouwen 

gebeurt in het hui-

dige CDA als geheel 

naar mijn beleven 

te weinig. 

Denkt Van Rij de mensen van andere religies toch te kunnen dwingen tot het 

varen onder de vlag van de C van het CDA? Dit zou van een bedenkelijk geeste

lijk imperialisme getuigen en ook een grondige aantasting van de menselijke 

waardigheid betekenen, de bescherming waarvan Van Rij juist hoog in het vaan

del heeft staan. Is het dan niet eerlijker om, onder erkenning van de gelijkwaar

digheid van alle mensen de C te laten varen en deze te vervangen door een R, 

zodat we - de naam is reeds eerder gevallen" - kunnen spreken van Religieus 

Democratisch Appèl? Dit zou tevens de stichting van een afzonderlijk Centrum 

voor politiek, religie en spiritualiteit overbodig maken, omdat dan de beoogde 

dialoog in de partij zelf kan plaatsvinden. 

Van Rij stelt ons voor onmogelijke keuzes, wat de toch al heersende, geestelijke 

verwarring slechts groter maakt. Dit ook, omdat in zijn gedachtegang, religie en 

spiritualiteit onbestemde en zwevende grootheden blijven. Wat valt er volgens 

hem wel en wat niet onder? Zijn bijvoorbeeld ook de overtuigde marxisten, 

nationaal-socialisten, materialisten geen geestelijk en in die zin religieus gedre

venen? De goden en afgoden zijn ook in onze westelijke wereld nog steeds vele. 

Dan rijst de vraag, welke principiële grenzen Van Rij wil stellen voor de door 

hem beoogde partij voor mensen van verschillende religies en, voorts, anders

denkenden. We veronderstellen, dat hij daarin geen plaats ziet voor de zojuist 

genoemden. Maar ook dan blijft de vraag dringen: wat zijn de criteria die hij 

gesteld zou willen zien voor de bepaling van al of niet toelaatbaarheid van ande-

re, geestelijke groeperingen? Een enigszins duidelijk antwoord hierop van zijn 

kant wordt node gemist. 

3. CDA als politiel<e partij 

Om een constructieve en houdbare bijdrage aan de opbouw van de samenleving 

te kunnen geven, zal het CDA zichzelf aan enkele voorwaarden moeten binden. 

Het CDA zal moeten onderkennen, dat het naar zijn aard niet een omvattende 

volksbeweging is, maar een politieke partij en als zodanig aan duidelijke gren

zen gebonden. In centrale zin is zijn doel de bevordering van de publieke zaak, 

zoals deze bij uitstek is belichaamd in de staat. Als zodanig neemt het, evenals 

de staat, zijn plaats in te midden van allerlei andere verbanden. 

Het zal zijn blijvende verankering moeten vinden in het Evangelie. De Bijbel is 

geen handboek voor de politiek. Hij bepaalt ons echter wel opnieuw bij centrale, 

in het scheppingswoord besloten gegevens (waarden), die mede voor de politiek 

normatief richtinggevend zijn: betrouwbaarheid, dienstbaarheid, gerechtigheid, 

harmonie, rentmeesterschap, solidariteit, duidelijkheid, wijsheid, enzovoorts. 

Hij herinnert ons aan de geestelijke strijd die in deze wereld gaande is, aan de 

misstappen die we kunnen begaan, met alle kwalijke gevolgen daarvan, en hoe 
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gang vinden, zullen 

heel wat leden zich 

uit innerlijke over

tuiging genood-

zaal<t zien de partij 

te verlaten. 

wij daaraan kunnen ontkomen. Voorts bepaalt hij ons bij het rijke toekomstper

spectief, waarin we het Ieven van onszelf en de gehele schepping mogen zien. De 

Bijbel moet daarom voor het CDA, ook in zijn publieke bijeenkomsten, een open 

boek blijven. 

Het CDA wil- daaraan dankt het zijn bestaan- uitgaan van een visie op de 

samenleving die is ge"inspireerd door het Evangelie en het eerder genoemde han

delen van Jezus Christus. Een samenleving die gekenmerkt is door een rijke ver

scheidenheid van verbanden en maatschappelijke relaties, met elk zijn eigen 

karakter en normatieve bepaaldheid. Een samenleving waarin de mens als beeld

drager van God tot zijn recht kan komen en kan voldoen aan de opdracht de 

rijkdom van deze wereld tot ontplooiing te brengen. Een samenleving, waarin 

ook een eigen, genormeerde taak en verantwoordelijkheid toekomt aan de staat 

als gemeenschap van overheid (overheden) en medeverantwoordelijke burgers 

en aan de markt als het publieke domein, waarop personen en instellingen 

elkaar ontmoeten voor de uitwisseling van diensten en goederen van allerlei 

a a rd. 

Deze gedachte is te vinden in de sociale filosofie die christenen ons uit verleden 

en heden aanreiken. Daarop kunnen en moeten we, uiteraard met de vereiste 

kritische zin, voortbouwen. Daarin heeft met name het Wetenschappelijk 

Instituut een centrale, stimulerende, initierende en coordinerende rol te vervul

len. 

Dit voortbouwen gebeurt in het huidige CDA als geheel naar mijn beleven te wei

nig. Een vraag is zelfs, of en in hoeverre genoemd gedachtegoed nog als een 

levend, geestelijk-intellectueel bezit bij het gros van de kaderleden in partij en 

parlement aanwezig is. Ligt hierin mogelijk ook een verklaring van het feit, dat 

het CDA dikwijls zo weinig bezield overkomt? 

4. Tot besluit 

Van Rij ondertekent zijn stukken in CD/Actueel van 14 augustus 1999 en in 

Trouw van 19 oktober 1999 als partijvoorzitter. Wil dit zeggen, dat hij daarin 

tevens de opinie van het partijbestuur weergeeft? Zo ja, mogen we dan verwach

ten, dat dit deze in een beargumenteerd stuk publiek maakt? Zo niet, dan 

schrijft hij blijkbaar op persoonlijke titel, dit wil zeggen als gewoon CDA-lid. 

Maar dan is het onjuist daaraan een extra gezag te geven door de voorzitterstitel 

daaraan te verbinden. 

Dit is meer dan een formele zaak, gelet op het feit dat hij niet slechts bezig is 

met een paging het CDA nieuwe bezieling te geven, maar om de partij volledig 

om te schudden. 

( 
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Indien zijn denkbeelden doorgang vinden, zullen heel wat leden zich uit innerlij

ke overtuiging genoodzaakt zien de partij te verlaten. Protestanten zullen eventu

eel een toevlucht kunnen zoeken bij de combinatie van RPF en GPv. Daar zullen 

zij echter ongetwijfeld het directe contact met hun katholieke geestverwanten 

node missen. En voorts: waar moeten de laatsten heen? 

Ik hoop, dat de lezer beseft, dat het in deze reactie niet gaat om een bekrompen 

conservatisme. Het oordeel is hier en daar scherp geweest, mogelijk soms te 

scherp. Eén en ander moest echter gezegd worden. Er zijn te grote belangen in 

het spel om het zwijgen ertoe te doen. 

Tenslotte, als hernieuwde bezieling nodig is - dit is zeker het geval -, zullen we in 

de leer kunnen gaan bij degene die, samen met geestverwanten in KVP, ARP en 

CHU, de grote aanzet heeft gegeven tot het CDA, te weten prof. Steenkamp. Van 

hem zijn nog steeds twee uitspraken, door hem gedaan tijdens een vraaggesprek 

bij de VPRO, diep in mijn geheugen gegrift. Tweemaal werd hem gevraagd, waar

om hij steeds maar volhield, ondanks alle hoogte- en dieptepunten in het proces 

van eenwording van de drie partijen. Zijn antwoorden waren: "omdat God mij 

roept" en "Omdat ik weet, dat Christus aan het begin en het eind van mijn leven 
staat" . 

Voor een ware bezieling moeten we inderdaad terug naar de bron. 

Zonder deze zal het CDA geleidelijk opdrogen en als CDA in de tijdsstroom 
opgaan. 

Dr. J.D. Dengerink is emeritus-hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de 

Rijksuniversiteiten van Utrecht en Groningen. 

Noten 

CD/Actueel 14 augustus 1999. p. 4-5; CD/Actueel 19 oktober 1999. p. 8-9; 

Trouw 19 oktober. 

2 CD/Actueel 14 augustus 1999, p. 5 

3 CD/Actueel 14 augustus 1999, p. 4 

4 Trouw 19 oktober 1999 

5 CD/Actueel 14 augustus 1999, p. 4-5 

6 CD/Actueel 19 oktober 1999, p. 8 

27 

" 

n 
m 
Z 
...; 

" c 
;: 

< 
o 
o 

" .., 
o 

H 

'" z 

z 

" m 
< 
Z 
(") 




