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"De politiek en de grotere maatschappij boeien mij. Je bent niet ai

leen lid van de joodse gemeenschap, maar ook van de Nederlandse 

samenleving, zeg ik dan maar." Aan het woord is rabbijn Lody van 

de Kamp, sinds 1997 lid van het Christen Democratisch Appel. 

Christen Democratische Verkenningen is bijzonder benieuwd naar 

zijn beweegredenen om zich aan te sluiten bij een partij die zich 

baseert op de grondslag van het Evangelie, naar zijn beoordeling 

van de betekenis van de christen-democratie vandaag en naar de 

politieke opvattingen binnen de joodse gemeenschap. Theo 

Brinkel sprak met hem . 

V
an de Ka111p "lk ben on

langs vamnt het rabb1naat 

hct bednJfslcvcn mgestapt 

Dat gat TlliJ 111eer ru1111tc 0111 

mij te verdicpcn in het politicke gebeu

rcn dan als rabbijn van een gcmeente. 

In die hocdanigheid moct je altijd een 

zckere terughoudendheid in acht ne

men. Dat gcldt in rabbijnenland, zoals 

het misschien ook wei een beetje voor 

domineesland opgaat." 

"Mijn keuze voor het CDA is mede het 

gcvolg van ccn gesprck met Ernst 

Hirsch Ballin. Die heeft 111ij aange

spoord 0111 de stap inderdaad tc zetten. 

Het lag voor de hand om een bepaaldc 

keuze le 111aken. Als joodse gel11een

schap beschikken wij nu eenmaal niet 

over ecn 'JDA', een joodse partij. lk had 

altijd al speciale belangstclling voor de 

religieuze partijcn in Nederland. Klein

rechts bijvoorbeeld Maar actief partici

peren in de politiek van de klcine chris

telijkc partijen stuit voor een JOOd op 

111oeilijkhedcn. Want die partijen vra

gen dat je nict aileen de politicke bood

'>Chap, maar ook de rcligieuze ondcr

schrijft 

lk heb de stap naar hct lidmaatschap 

dan ook niet zomaar ge111aakt. Want 

de 'C staat wei voor christclijk Het is 

iets waar ik als jood weinig 111ec heb, 

tenzij als ie111and die interesse heeft 

voor religic Maar het is mij duidelijk 

geworden dat het christelijk geloot in 

hct CDA ecn bcpaalde rol toebedeeld 

is. lk kan mij er gocd in vinden dat 

een politicke partij ecn religieuze 

boodschap laat mee<,prekcn, zoals het 

CDA dat duet. Het vcrenigt 111emcn 

i111mers op een politieke overtuiging 
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die haar oorsprong heeft in hct Evan

gelic" 

Rabbijn Van de Kamp begon de stap 

naar lidmaatschap van het CDA, dat hij 

het1telt als "de grootste religieuzc partij 

van Nederland", in overweging te ne

men toen die partij ophield deel uit te 

maken van de rcgering. Van de Kamp, 

"In de afgelopen jaren heb ik mij via 

mijn tweewekelijkse column in het 

Nieuw lsraelitisch Weekhlad nog wei 

eens publiekelijk uitgelaten over de 

noodzaak van een religicus gedachte

goed in de samenleving en in de poli

tiek. Toen het CDA voor een langerc 

periode in de oppositic kwam, veran

derde er iets wezenlijks in Nederland. 

lk heh mijzelf de vraag gesteld of de te

ruggang van het CDA een gevolg is 

van de <,ecularisatie, of dat de terug

gang van het C:DA juist een oorzaak zal 

zijn van verdere doorzetting van de se

cularisatie. In ieder gevaL Een samenle

ving waar de religie geen stem mecr 

heeft, zal lciden tot verdergaande secu

lari'>atie. De voor mij logische conclusie 

was om zelf ook meer acticf hij de poli

tick betrokken te zijn." 

De vorming van het paarse kabinet 

was een tekcn van die voortschrij

dende seculari-,ering. Van de Kamp, "lk 

was nu ook weer niet z6 politiek gecn

gageerd da t i k het paarse kabi net op 

zichzelt reden vond om lid van het 

CDA te worden. Zo fanatiek werkte 

het ook niet. Het waren cerder kleine 

<,tappen, die tezamen een belangrijke 

tendens Iaten zien. Denk aan hct ver

dwijncn van de zondagsrust, de aan

passing van de winkelsluitingswet. )e 

kunt hct zien als symptoom. Hoe dat 

ging, zo sluipenderwij'>. Of de stelling

name van het paarse kabinet en de 

paarsc fracties ten aanzien van de 

eut ha nasied iscussie. 

C[)V q·<J7 

Daarnaast merk je, zeker in de joodse 

gemeenschap, heel sterk de secularisa

tie die zich feitelijk aan het voltrekken 

is. Een groot aantal factoren leidt ertoe 

dat datgene wat niet zo lang gelcden 

als acceptahel en bekend gold, langza

merhand verdwijnt. Toen ik onderwijs 

volgde, was het hijvoorbeeld de ge

woonste zaak van de wereld dat joodse 

kindertjes op zaterdag niet naar school 

gingen. Er was wei school, maar op de 

sjabbath en de andere joodse feestda

gen ging ik er niet heen. Mijn ouders 

hoefden dat aileen maar hij het hoofd 

der school te melden En het werd zon

der discussie aanvaard. Door die van

zclfsprekende aanvaarding voelde je je 

als jood onderdeel van de Nederlandse 

samenleving. In die sfccr heb ik de la

gerc school en de HBS doorlopen. 

Maar ik merk nu hij onze dochter en hij 

andere joodsc leerlingen dat die van

zelfsprckende toestemming er niet 

meer is. Onze dochter volgde een op

leiding voor apothekersassistente. Dat 

is middelhaar beroepsonderwijs. Joodse 

feestdagen volgen altijd een cyclus van 

een aantal dagen in het najaar. We 

stuurden dus aan het begin van het jaar 

een bricfje naar de school om daar op 

te wijzen en vrij te vragen. Toen krcgen 

we een reactie van, 'Ja, mijnhecr Van de 

Kamp, we hcbben zoveel groepen in de 

samenleving Wij zijn een multicultu

rele samenleving, we kunnen niet met 

iedereen rekening houden' Je moet er 

dus een discussie over gaan houden. 

Met het argument 'we kunnen niet ie

dereen vrijgeven', wordt de toestem

ming geweigerd. Daardoor merk je dat 

de <,ecularisatie grecp op de samenle

ving krijgt Het is niet meer dat iemand 

zonder meer kan zeggen, 'Het spijt me 

op zondag kan ik niet werken om reden 

van mijn geloofsovertuiging' lk maak 

mij daar zorgen over." 
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lntolerantie 
De scCHlarisalic lmft dus cii}CJ1ii)k icls into1e

rtmts! 

Van de Kamp: "In wezen wei. Kennelijk 

is hct: hoc onkerkelijkcr het wordt, hoe 

minder ruimte er is voor mensen met 

alwijkende religieuze opvJttingen. Hct 

ligt natuurlijk nict olleen dJJrJJn. lk 

denk aan ecn discussic, uit de tijd 

wJJrin ik nog rabbijn was, die wij vocr

den met staat<.<>ccretaris Ploeg over het 

ritueel siJchten. De staatssecretaris 

wilde het ritueel sbchten aJn beperkin

gen ondcrwerpen. Een vJn de argumen

ten die hij daarbij gebruikte wJs dater 

nog n1aar zo weinig _jodcn zijn in 

Nedcrbnd. De manier waarop wij die 

discussie moesten voeren wJs ook weer 

zo'n product van de secularisatie." 

Er zijn krachten die dat proces van se

cularisatie kunnen kcren, vindt de rab

bipl "Die moet je stimulcren. Fen van 

die krachten is de politiek Dus ook het 

CDA. Dat doc je in iedcr geval door 

een principieel standpunt in te nemen. 

Misschien wei principieler dan de poli

tick van allcdag zo toelaat. lk heb daar 

altijd een goed voorbeeld van gezien in 

de jaren dcrtig, in de crisisperiode. Dat 

was in joods Am-.terdJm, in de dia

mantbewcrkingsindustrie en in de con

fcctie." 

Van de Kamp vertelt hoe de sjabbat in 

de donkere wintcrmaanden al aan het 

einde van de vrijdagmiddag begint, zo 

tegen vier uur, half vijf Vanaf dat mo

ment mag er tot zaterdagavond niet 

meer worden gewerkt. En een ortho

doxc jood deed dat dan ook niet. Van 

de Kamp: "In de crisistijd was het nog 

wei ecns zo dat de joodse arbeider vrij

dagmiddag naar huis wilde, terwijl de 

patroon crop stond dat er tot zcs uur 

zou worden doorgewerkt. Hct kwam er 

dan op ncer dat de arbeider ontslagen 

werd. Hij ging naar huis en moest pro

heren zondagochtend weer cen ander 

baantJe tc vinden. Hct was het gevolg 

van een uitcrst principiclc stelling

name: op de spbbat wordt niet ge

werkt. 

Zo'n -,tcllingname heh 1k gemi<>t in het 

hele debat over de zondJgsrust. Op ecn 

gcgcven morncnt ging hct on1 ccn 

broodlahriek 1n 13unschotcn. Die 

dreigdc ook zeven kecr vierentw111tig 

uur door te draJicn lk hoordc iemand 

op de radio zeggcn: Ilk ga op zondag 

naar de kcrk. Hoe moet dat don~' De 

reactie wa'> nogal laconiek· 'I )ezc 

mencer moct een kcuze makcn.' Dat is 

eigenlijk tc gek in Nederland. Daar 

moet vee! krachtiger stclling tegcn 

worden genomen. Ook vanuit de ker

ken. Op die manier Iaten de kcrken 

zichzelf naar de rand van de samenk

ving drukken. lk heb altijd begrepen 

dater op zondag mccr mcmen naar de 

kcrk gaan dan nJar het voetbol." 

Het is niet de taak voor de Joodse ge

meenschap om de christelijkc zondags

rust te bevorderen," zo had rabbijn Van 

de Kamp in het Nieuw lsraelitisch 

wcekblad van 24 mei 1994 geschrevcn: 

"Wei hebbcn joden als burgers de taak 

om tc Iaten zicn dat de samcnkving ge

dicnd is met het instandhouden van re

ligieuze waarden." Want, zo legt de 

rabbijn uit, "die waarden dragen elc

mentcn in zich die ook goed zijn voor 

de joodse gemeenschap. Neem de zon

dagsrust. Een samenleving die de zon

dagsrust respecteert heeft ook begrip 

voor de betekenis van de sjabbatsrust in 

de joodsc gcmeenschap. Inherent aan 

de secularisatie is dat hct minder van

zcltsprekend wordt rekening te houdcn 

met religieuze behocften. Ook de 

joodse" 

UJV 'l-''l7 



Rahhijn Lady van de Kmnp 

"Ook de di-,cu<>'>ic over de STER-rc

clan1C wa'> destijd<; heel hoeiend. 

Eigenlijk van de ene op de andere dag 

werd de STER-reclamc op zondag in

gevoerd. In ccn interview op de radio 

zei ecn van de kamerlcden dat hij de 

problcmen begreep, maar dat we nu 

eenmaal de revcnuen nodig haddcn om 

de omroep in stand tc houden. Het 

komt er op nccr dat je dus bercid bent 

dat laahte <>tukjc zondag dater dan nog 

i'>, politick tc vcrkopen. lk ben cr zeker 

van dat je met cen meer principicle 

<,tellingnamc een heleboel mcnsen had 

kunnen mobili'>eren." 

Ontkerkelijking 
/)at moel dangeheuren in WI sanwileuiHq lPilar 

ondcrlussni steeds mea menser1 zodcmig ontkcr

kelijkl zijn. dat ze 11iel mcer hcgnjpoi ll'<wrom jc 

zo'n slap zet. Hoe sfmckje een ontkerkclijkte sa

mcnlwnil} cum in WI lew/ die ucrstam1 wordt 

zonder dat jc hct eil)C11e van je hoodschap prijs 

ijeejP 

Van de Kamp: "AI-; ik de uitspraken Ices 

en hoor van Jaap de Hoop Scheffer dan 

CllV '1:'17 

(Jato Dirk Hoi) 

ben ik daar nict hang voor. Uiteindelijk 

is het C:DA een partij met een heel 

grote achtcrban. Die is bc<;t tc mobili

scren tegen de vcrvlakking, die de 

paarse politick uitstraalt. Er zijn genoeg 

argumcnten om die te mobiliseren." 

Hisschop Muskens van Breda heeft op 

zijn manier een poging gedaan om cr

gens ecn streep te trekkcn. Hij ver

klaarde dat jc de wet mocht ovcrtreden 

als jc in een noodsituatic verkeert. Hij 

sprak daarbij de overheid aan op haar 

taak de armoede te hcstrijden Rabbijn 

Van de Kamp legt hct uit als een soort 

noodkreet: "Ais bisschop in Nederland 

moet je heel goed weten wat je doet, 

voordat je mensen oproept tot een bc

paaldc stap. Aan de andere kant heeft 

hij toch wei wat politici wakker ge

schud. En in wezen is er armoede in 

Nederland. Met hct mooie verhaal over 

al die keurige socialc voorzieningen ai

leen hen jeer niet. lk kan mij voorstel

len dat iemand het nodig vindt zo'n 

stap te zetten, tencinde de dames en 



heren in Den Haag eens wakker te 

schudden. En hct heeft gewcrkt. De 

minister-president hccft er tach maar 

over gesproken met de bisschop lk ben 

ervan ovcrtuigd dat hct ccn soort denk

proccs teweeg brcngt." 

Hoe zou !Jet CDA op dat soort uilspraken moe-

1m mujcren? 

Van de Kamp: "Het CDA moet een 

dcrgclijke uitspraak bcschouwen als een 

uitspraak van een geestverwant. Het 

CDA luistert natuurlijk nauwgezet naar 

hetgeen de bisschoppen aan de samen

leving te vertellen hebben. Zo'n bood

schap is niet aileen gericht naar dit ka

binct en niet aileen naar de paarsc 

politiek, maar ook naar de samenlcving 

als geheel Dus ook het CDA zou cr 

iets mec mocten doen." 

Van de Kamp maakt ecn vcrgelijking 

met de afkecr van het gedoogbeleid, 

die het CDA laat zicn in het rapport 

'Nieuwe wegcn, vaste waardcn'. Van de 

Kamp: "In de joods-rcligieuze traditie 

heb je je te houden aan de wet. Cedo

gen hetekent dat de wetgever cnerzijds 

wctgeving uitvaardigt, maar anderzijds 

gedoogt dat dcze niet wordt nageleefd 

Of het nu ten aanzien van het tolereren 

van uitgcprocedeerde asielzoekers is, of 

het drugsbeleid, of het verbod op eu

thanasic. Het kan zijn dat de meeste 

kiezers ecn andere houding aannemen. 

Dus als het CDA af wil van het toelaten 

dat de wet niet wordt gehandhaafd, kan 

het gevolg zijn dat het op cen gegeven 

moment gecn politieke verantwoorde

lijkheid meer kan dragen. De kleine 

christelijkc partijen kiezcn daarvoor 

Hct CDA wil dan toch een bepaaldc 

tolerantie aanvaarden, en kicst ervoor 

tach cen zekere medeverantwoordelijk

hcid te blijven dragen Zo is het bij de 

euthanasiewetgeving. Jc trckt jc princi-

piclc grenzen, maar aan de andere kant 

wil je mecspreken in de politieke wcr

kelijkhcidn 

Van de Kamp laat zien hoc daar vanuit 

de joodse visic op de wet mce kan wor

den omgegaan: "Hct voorbeeld is wat 

er in Israel plaatsvindt. Vanaf de op

richting van de staat Israel hebben de 

klcinc rechtse partijcn altijd wei ecn 

bepaaldc rcgeringwerantwoordelijk

heid gedragen Dankzij de invlocd van 

de religieuze partijen kan Israel nog 

steeds ccn joodse staat worden ge

nocmd. Was dat niet zo geweest, dan 

had zich ook daar een soort secularisa

tie voltrokkcn. Dan was er wcinig over

gebleven van het religieus-joodse ka

rakter die cen joodse staat in onze ogen 

client te hebben." 

l11 hoeverrc is uw slap om lid lc worden '"m het 

Cf)A represenlalicf lc Hoemell uoor mccr mcnse11 

uit de )Oodsc l}nneenschap A1eeslal!l'Clm1 jode11 

aclicf in de PudA e11 de VVTJ Ts er m1 lmdc11s 

gcumde ll<llll ,mderc parlijnJJ 

Van de Kamp: "Vcel joden rekcnen zich 

politick tot de sociaal-dcmocratie dan 

wei tot het libcralisme. Hct socialisme 

had zelfs gedeeltelijk zijn oorsprong in 

de joodse gemecnschap. F.en interes

sante kanttekening daarbij De goede 

vertegenwoordiging van de joodse ge

meenschap in de SDAP was in wecrwil 

van de uitlatingen van de toenmalige 

gcestclijke Ieiding binncn de joodsc gc

meenschap. Zoals de bisschoppen te

gcn het lidmaatschap van katholieken 

hij de SDAP waren, zo waren dat ook 

de opperrabbijnen als het om hct lid

maatschap van joden ging van die par

tij. En zij hebhen dat Iaten wetcn ook. 

Op het moment dat breed bckend 

wordt dat rabbijn Van de Kamp lid is 

geworden van het CDA, zullcn cr wei 

de nodige wenkbrauwen gefronst wor-

CDV '!!'!7 



den. Het wil hclcmaal niet zeggen dat 

er wei meer schaapje-, zullen volgen. 

Het i-, best een qap hoor. Zcker in 

Nederland. In Duit-,\and bijvoorbceld 

zijn er naar verhouding meer Jodcn lid 

van de CDU dan hicr van het C:DA. 

Zrt hehbcn ook een ol twee plaatsen in 

de Hondsdag. Voor Nederland is het 

kit, dat je lid wordt van een partij die 

de naam hccft chri-,telijk te zijn, cen 

n1euw lenomeen. Voor de tot<>tandko

ming van het CDA volgden de partijen 

nog de scheid-,lijncn van de verzuiling. 

Die zuilen waren katholiek en protes

tant, maar niet voor joden. Als jood 

wcrd je geen lid van de K VI', van de 

CHU ot van de ARP. Daarom heeft het 

ook heel lang geduurd voordat joden 

politieke interesse kregen voor het 

C:DA. Het C:DA is nu een vereniging 

van de hekende hloedgroepcn, nu ligt 

het andcrs." 

Profilering religieuze 
gezagsdragers 
L/ ze1 dat de ofl{lcrrabhJjnC11 zich in de ei.qw ge

meemd,ap uilsfnaken tegen hct socialisme. lip1 

a ook uilspmken dwklwcn umwil JOOdse relic}i

euze qczw}sdr!l{jers, qerichl am1 de samwlwing 

als L}ehech Komi dattJoor' Is het er de tijd uoor? 

Van de Kamp "Eigenlijk moet u dat 

niet aan mij vragen. Vanaf het allereer

ste begin dat ik rahbijn was in Neder

land, dat wa-, in I 081, hch ik mij altijd 

naar buiten toe geprofileerd. Of dat nu 

richting politick was ot naar de samen

lcving. lk heb mijn mond open gedaan 

via artikelen, via persberichten. Maar in 

dat opzicht was ik wei een eenling. 

Rahbijnen doen dat naar mip1 smaak 

nict genoeg. Jc vertegenwoordigt als 

rabbiJn je mensen niel aileen in rcli

gicus opzicht, maar ook maatschappe

lijk Het i-, je taak er een <>tuk Ieiding 

aan te gcven. Du-, ik denk dat hct vee\ 

mecr zou moeten. Dat kan ook. lk kan 

CllV <J''I7 

mij voor<>tellcn dat ook rabhijnen uit

<,praken doen als de bi">choppcn. AI<> 

gec<;tclijke, ook als rabbijn, hcb je bc

paaldc vcrantwoordelijkhedcn naar de 

politick toe, om te rcageren wanneer er 

bcpaalde -,ignalcn uit de <>amenleving 

komen. 

In Croot-Hrittannic, waar zo'n 400.000 

joden wonen, gal bijvoorbeeld de vorige 

oppcrrabbijn lacobovitz met grote re

gelmaat zijn visie op de mee<,t uitecn

lopcnde maatschappelijke zaken. En 

die maaktc hij ook duidelijk kenbaar. 

Uiteindelijk is hij lid gewordcn van het 

House of Lords. Hij is daar uitgerekcnd he

noemd vanwege zijn visie op levcns

vraag-,tukken en vanwege het feit dat hij 

zich maatschappelijk zo sterk hceft 

geprofileerd. Ook met bctrekking tot 

vraagstukkcn die niet specifick joods wa

rcn. Dat zou in Nederland ook moeten. 

Het vrccmde is ecn beetje dat we nog 

wei bereid zijn onze nek uit te steken, 

wanneer hct gaat over Israel of de bc

langen van de jood-,e gcmccnschap. 

Wij maken on<> wei druk over allerlei ci

gcn rcligieuze zaken. Maar zodra er 

bredere vraagstukken aan de ordc zijn, 

zijn \eden van de joodse gemeenschap 

nogal ecns geneigd om zich naar bin

nen te keren. Dat heeft natuurlijk zijn 

historischc achtergronden, maar die 

houding is er wei ecn beetje" 

De rabbijn geeft cen overzicht van de 

verschillcnde joodse organisaties in 

Nederland. De joodsc gcmeenschap in 

Nederland bestaat uit 30.000 tot 

40.000 zielcn. Van hen is een deel lid 

van ecn van de drie kerkgenootschap

pen. De twee orthodoxe kerkgenoot

schappen zijn het Ncdcrlands-l<>rac

litisch Kerkgenootschap en het 

Portugees-1 sraelitisch Kerkgenootschap. 
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Het vrijzinnigc kerkgenootschap is het 

Verbond van Liberaal-Religieuze Joden 

Bij clkaar tellen zij ongeveer 7000 lc

den. De rest is niet religieus gcbonden. 

)oden die gecn lid zijn van ccn kerkge

nootschap hehben ook nauwelijh nog 

ecn band met hct jodendom als religie. 

In de twce orthodoxe gemecnschappen 

leeft hct grootste deel nict bcwust or

thodox, maar de leden vinden wei dat 

zij lid moeten zijn van ccn orthodox 

genootschap, vanwege allcrlci facilitei

ten als huwelijkssluitingcn, orthodoxe 

rites of begrafenisscn. De kern van de 

)(JOdse gemecnschap is dus cigenlijk 

heel klein. 

"Daarom kun je ook nict spreken van 

een bcpaalde politiekc orientatie onder 

joden", aldus Van de Kamp "Voor de 

Tweede Wercldoorlog, toen cr nog 

140 000 Joden in Nederland waren, 

kon je indcrdaad zeggen dat hct groot

ste deel van de arbcider'>klassc binncn 

de joodse gcmcenschap sociaal-demo

cratisch georienteerd was en het hogere 

kader meer lihcraal. En dat was het zo'n 

beetje Ook met 140.000 ledcn was de 

joodse gemeenschap toen te klein om 

zichzelf te organiseren. Bovendien wa'> 

ccn deel nogal zionistisch, op Israel gc

richt. Dat leiddc tot cen bepaaldc on

verschilligheid ten opzichte van de po

litick in Nederland. 

Die politieke onverschilligheid bestaat 

nog wei een beetje Men houdt zich 

niet zo bczig met het makcn van een 

politieke keuze. Daadwerkelijk lid van 

cen politieke partij zijn er vrij wcinig 

De joodse gemeemchap verhoudt zich 

dan ook nauwelijks tot de christen-de

mocratic. lk heb dat ook altijd gcmerkt 

in mijn contacten met kerkelijke orga

nisaties. Die zeidcn dan: 'Wat hch jc 

daar nu cigenlijk te zockcn/ Vaak 

wordt de politiekc keuze gestuurd door 

de aandacht die gegeven wordt aan 

Israel. Ecn klein deel van de Jomhe ge

mcen'>chap wcn-;t nog wei te <,temmcn 

op klcin-rechts, vanwcge hct Middcn

Oostcn-'>tandpunt. Cctalsmatig is hct 

natuurlijk marginaal, maar iemand a]<, 

Schutte spreekt de mcnsen aan. Hct 

CDA ook wei. 1\\aar wanneer de PvdA 

wei cens wat progrcs'>icvc ideeen hccft 

over hct Midden-Oostcn, doct zij hct 

in de ogen van de joodse gemeen-;chap 

heel '>iccht Dat is een belangrijk crite

rium. Het belcid van mini'>ter Van 

Mierlo ten aanzien van ]<,rael zou voor 

veel jodcn weleens cen redcn kunnen 

zip1 om bij de komende verkiczingcn 

gcen interesse tc hcbben voor ])()()_ De 

joodse gemeemchap is verbonden met 

]-;rael. Religicus, om historischc rcdc

nen, maar ook vanwcgc familicbanden." 

Joden en het CDA 
In de disu11sies lussen jodm Iii clnislenen komi 

diku,ij/s de rrlatie tusse11 hrt ( )ude e11 het Nirtlii'J 

testament iiililr houen. Het Oude zou iii het te

ko, s/,i<m van de qerechUqheid, hrt NieUII'C ucm 

de lief de Een derqrlljke disCJJSSJe is oak op_qeko

men 1wrn amdeiding van hct hoek van ds. N1co 

ler Linden, 'Het uerl11wl qaat' is die discussie 

politick relevant voor het ( DA? lou het CDA 
zich kun11en 11jsluiten uoor llJCmen zoe1/s "' 

Van de Kamp: "lk denk het niet )e kunt 

ook niet sprekcn van een christclijkc vi

sic in Nederland. Er zijn allcrlei theolo

gische opvattingen binncn het chris

tendom. En ook in het CDA. lk hch de 

afgelopen jaren nogal wat spreekbeur

ten gehad voor kerkelijke groeperin

gen. De cne groepering hccft ccn heel 

duidclijk lsrael-gerichtc thcologie, de 

andere helcmaal niet. In het grotc ge

beuren van het CDA zijn al die stro

mingen vertcgenwoordigd. Ook die 

stromingen die vinden dat hct joden

dom na 2000 Jaar recht hecft op de er

kenning a is zcltstandige religie, die kan 
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voorthcstaan zonder de weg naar het 

Nieuwc Testament. Die stroming i'> ook 

aanwezig in hct CDA. Dat er daarnaast 

bcpaalde visics zijn die haaks staan op 

wat de jood doet met de Llijbel, het ziJ 

zo. Maar dan zullen die groepen er ook 

aan moetcn wennen dat cen jood lid 

kan zip1 van het CDA. Het is ccn ge

wcnningsproccs van bcide kantcn. 

Uitcraard hinncn grenzen, want het i'> 

toch hct C:DA." 

Rahhijn Van de Kamp vertelt wat voor 

hem de kern i<, van de politick van het 

C:DA en vocgt daaraan toe dat de tijd 

zal mocten lcrctl ot er de ruimtc voor 

he-,taat Van de Kamp "Het C:DA 

draagt cen politickc vi-,ic uit op maat

-;chappclijk gchied, over gczondheids

zorg, wclzijn, onderwiJs, noem maar 

op, die gcvoed wordt vanuit rcligieuze 

principes die te herlcidcn zijn naar de 

llijhcl Dat moct het uitgangspunt zijn. 

Dat mag hct CDA dat wat mij hetrcft 

best chri<,telijke waarden blijvcn noe

mcn. De kcrk nocmt het christelijke 

waarden, ik vind dat er voor die tijd 

ook a\ icts was. Voor mij is hct ccn om

schrijving van een religicus gedachtc

goed dat past in het jodcndom Dat 

moet hct mechanisme zijn dat hct poli

tick denken bestuurt. Komt cr op een 

gegevcn nlon1cnt ccn :-,ituatic, waarin 

aileen hct Evangelic en het uitdragen 

van hct Evangelic in de politick gezien 

wordt als de esscntic, dan kom je in de 

skcr van klein-rechts. Dat is een vorm 

van vcrnauwing, waarvan ik mij moet 

alvragcn of ccn jood daar ruimte in 

hccft." 

Wcw11ccr zou !Jet CDA voor 11 te r11i111 tPorder1 

c11 11iet mecr i>1trresscmt zip1? 

Van de Kampo "Hct CDA zal heel dui

dcliJk moctcn vasthoudcn aan de chris

tclijkc grondslag, naar de modus die is 

gevonden bij de vorming van de partij 

door de samcnvoeging van de vcrschil

lcndc zuilen. Daar moet het aan va-,t

houden. Het feit dat ik als jood lid hen 

gcworden van hct CDA moet niet een 

bceld scheppen van, iedereen die iets 

heelt met religie kan zich in het C:DA 

vindcn. Hct CDA moet die christelijke 

normcn en grenzen handhavcn, die het 

zichzelt oplegde hij de oprichting Als 

andercn vindcn dat dergclijkc waarden 

daadwerkelijk ondcrdeelmoeten uitma

ken van datgenc wat de politick vormt, 

is dat mecgcnomen 1 dan kunnen ziJ 

zich daar ook invocgen. Maar niet meer 

dan dat, dcnk ik. lk bescf heel goed dat 

de basis waarop je als jood participccrt 

in het CDA smaller is. 1\\aar het C:DA 

moet nict ccn <,OOrt ovcrlcgorgaan wor

den waar jodcn, christenen, moslims ot 

hindoes aileen bij elkaar komen, omdat 

zij allen iets rcligieus hebbcn. Dan zou 

er sprake zijn van vcrwatering. De 

waarde van het CDA in politick Neder

land is dat hct een grotc politieke stro

ming is op christclijke grondslag. Dus 

een afspiegeling van het christelijke 

segment van de -,amenlcving. Fn dat zal 

hct mocten blijvcn." 

Drs. Th ll.FM. Bri11kcl 
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