
Wat betreft de christelijke profilering van het CDA, de publieke 

erkenning van de naam van God en de waarde van het maatschappe

lijk middenveld zijn er verschillen van inzicht en beoordeling tussen 

Woldring en Verbrugh. Toch vraagt Woldring de GPV-er naast het 

CDA te blijven staan, omdat er door het beleid van de liberaal-paarse 

coalitie belangen op het spel staan die hoven partijbelangen uitgaan. 
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11 hct 111<1artnummer van dit hlad 

hedt de heer Vcrbrugh I CPV 1 

enkelc kriti<;che opmcrkingen ge-. 

maakt aan het adre<; va11 het C:DA 

Toch had zijn artikcl een con<,tructicve 

<;trekking Aan her eind zegt hij dar hij 

wd zoeken "hoe her CDA 

hctcr aan ZIJn hronncn kan 

beantwoordcn en hctcr kan 

hi,dragen aan de kwal1teit 

van het Ieven in Neder

land" 

De hebngriJk<;te ondcr

wcrren die de heer 

Vnhrugh aan de orde '>telt 

zi)n I) de chri<,te\i)ke pro

hlering van her C:DA. 

21 de puhl1eke erkenning 

gnechtigheid. <;o\idanteit, gcspreide 

verilntwoordeli;kheid en rentmee<;ter

schap, aileen mailr op honzontaal vlak 

uitgclcgd Ook hct rarport 'Nieuwc 

\vcgcn, va~..,tc wtlardcn' komt volgcn'-. 

hem niet hoven hct honzontalc vlak 

uit Er wordt ge<;prokcn 

over ilrheid.,participatie en 

<,ocialc zekerheid. zwak

ken en kwct'>bi!ITn, wel

zi;n en bescherming Viln 

het milieu. maar - zo 

<;chrijlt hij- die zaken ZIJn 

niet lm vcrkriighaa1 ze 

behoren expliciet 111 vcr

hand te worden gchracht 

met de erkenning van Cod 

a\<.., hoog'-.tC '-.OCVCIT!Il 

VJn de nil am van Cod, 3 I Prof.dr H ES vVoldl-ill_q i'\aar het mij voorkomt he-

het maat<;chappclijk middenveld en 4 I 

de verhouding tu<;<;en het C:[)A en de 

klcine chri<;teli;ke pi!rtijen 

Christelijke profilering 
Volgen., de hccr Verhrugh worden dc 

kernwoorden in hct 'Program van uit

gangspunten' van het C:DA, publieke 

rust die hitiek van de hen Verhrugh 

ten dele op een miwer<,tand e11 ten dele 

ook op cen verschd van inzicht en he-
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oordcling Fcrq het miwcrq;md. In hct 

hcgrn vtln hct 'Progran1 vJn uitgang-;

punten' wordt du1delqk gestcld d~t hct 

zockt n~Jr de hctekenis van hct 

Ev;mgel1e voor de poliuek" 1-:ven vcrdcr 

wordt de hron van hct progran1 gc

noemd: "dat is het Cocdc N1cuws dat 

Cod de memcn 111 het Fvangclic vcr

komligd heel t" Fn direct ern a 'Door 

het Lvangclic wil het CDA zich Iaten 

lcidcn" De opsrellns hehhen goed he

sdt d~t hct c:vangc:lic gc:cn politick pro

gram hevat en dat crook gecn politick 

program uit al tc lcidcn is. len politick 

progr.Jnl wordt door lllCn<..,cn gcnltl.Jkt 

en zrj docn dat volgcn<.., hct 'Prograrn 

van uitgJng-,puntcn' ''zockcnd naar de 

hcrekenis v~n het Evangelic voor de po

litick" Daar ligt de hasisoricntat1c van 

het C:DA. Daarom wmdt in hct pro

gram hijvoorhccld de ovcrhcid 'diena

IT'>'>C Cods' genocmd Daarom wordt in 

hct hcg111 Villl hct 1·apport ook direct 

naor n1cn...,cn vcrwczcn, on1dat hun no

men zip1 "gcschrcvcn in de palm van 

Cods hand" Vcrvolgcm worden in die 

context de: genocmde kernwoordcn gc

hru1kr en Ultgc:wcrkt 111 vnhand met i!l

lcrlci mai\tschappeliJke en politiekc 

kwe'>tics. D1e uitwerk111g is dus gercla

tecrd Clan de vcrtlc~lc dimcn'>lc: ak cen 

omvattc:nd en richtinggcveml bdcr. In 

dJt kildn nwet ook hct ri!pport 'Nieuwc: 

wcgcn, va<..,tc \VJJrdcn' \Vordcn gclczcn, 

zo<Jls 111 dat ,-<lpport zeit '>l<l<lt rc lczcn 

Tot zovc:r hct miwe1·st~nd Ook al wor

den in de progr<1mm~\ van CI'V en RI'F 

andnc woorckn gehruikr: de genocmde 

hron hchhen wij gcmccnschappc:liJk. 

Cczicn die hron is her CDA ecn chris

telqkc partij milar hct is mccr. 11Jl1lelijk 

ccn chri'>tcll-clcmocriltischc partiJ. Ll1t 

krilcht van zijn oricntatic op hc:t cviln

gclic en z1jn polrtickc ovcrtuiging a]-, 

cen anrwoord cbarop. rocpt hc:t CDA 

iedncc:n op <lilll de IT<lliscring van zip1 
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program mcc te wcrken. En cr zip1 lliet

chri'>lenc:n die <liln die oprocp gchoor 

geven. Hicr opcnhaart zich ecn vcrschil 

lu'>'>en hct C:DA en CI'Vil<.l'l; De hccr 

Vnhrugh kritl'>ecrt die situatic in het 

C:DA niet, n1aar zegt wei dat hct duu,·

zamc ondcrscheid russen het CDA en 

andere politickc paniJcn ndoor ondul

delijk wordt. 1\lijn antwomd is dat dir 

duurzamc ondcrschcid wordt hcpaald 

dom hct program van het C:[)A dat dui

dclijk vnschdt van lihcralc c11 andere 

politickc partiJCil. [)at ook nict-christe

ncn in het C:DA werkzaam zijn, is gccn 

vcrzwakklng vt~n de pt~rtij, n1aar ccn 

verrijking. 

Publieke erkenning 
De vraag die de heer Verhrugh met 

kkm qclt hcdt hetrckking op de ma

nter wailrop de pmtilcring van hct 

CDA in de politicke prakti)k hlijkt 

[)~arhij gaat het hem voor~l om de op

rocp tot publicke erkcnning v~n "de 

norm van Cods woord" en om het pu

hlick d~nk en cer h1-cngen aan Cod, 

met name door de overhcid. Het CDA 

schiet in hct doc11 van die oproep vol

gens hem tc kort. 

,\lip1 antwoord is dar her sprckcn over 

''de norrn van l~od-, woord'' in zijn t~!gc

mccnhcid tc vaag is. Hct " van belang 

t~an tc gcvcn we!kc normen n1cn hc

doelr en vervolgens hoc d1c moetcn 

wo1·dcn rocgcpast in verhand met con

crete politiekc naagstukken. Anders hc

drijll men rel,gicuzc retorick. Daarom 

hcdt her CDA c:en politick progrilm. 

wt~ann rn grotc lijncn i~ uitgcwcrkt hoc 

de pi!rtiJ die normcn vcrstaat en toepast. 

In dat verstaan en tocpassen van cvan

gcli,chc waMdcn en nurmen gehruikt 

hct CDA gcen bijhcltcksten en " hct 

uiterst voorzichtig in hct nocmcn van 

de naam van Cod. Die voorztchtigheid 

komr voon uit ecrhied voor die naan1 
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en uit beduchtheid voor misbruik van 

die naam. Die beduchtheid hangt sa· 

men met her gevaar van vereenzelvi · 

ging, namelijk dat men bepaalde poli

tieke activiteiten vcrbindt met die 

naam. Hoeveel is vrocger en wordt ook 

tegenwoordig in de 'naam van Cod' 

misgcklcund' Die lcs hedt het C:DA uit 

de geschiedenis van het christendom 

gelcerd Natuurlijk behorcn christenen 

zich door hun overtuiging te Iaten lei

den, maar hen past grote bescheiden

heid in het gebruik van de namen van 

Cod en Jezw, Christw, en van andere 

godsdienstige woorden. 

Die bC'cheidenheid geldt ook voor een 

oproep tot het publiek danke11 en eren 

van Cod. lndien de overgrotc mecrder· 

heid van de bevolking hct christelijk 

geloot zou aanhangen. dan zou men de 

publieke erkenning van en dank e11 eer 

aan Cod i11 het publiekc Ieven als van· 

zeit kunncn verwachten. Dan zou men 

daartoc waar-;chijnliJk niet ecns behoe

ven op te roepen. In een samenleving 

d1e echter voor meer dan de heltt uit 

niet-christenen bestaat, is het publiek 

danken en eren van Cod niet tc ver

wachten. flovendien hebhen prokten 

als Hosea en Amos er al op gewezen, 

dat onechte uitingen van publicke dank 

en eer door Cod worden veratschuwd 

Daarom lijkt mij in cen ge<,eculari

'>eerde <,amenlcving voorzichtigheid ge· 

boden met een oproep tot publiekc 

dank en eer aan Cod. Ja. die oproep 

kan zeit, misplaaht zijn. al'> zij onecht

hcid ot het belacheliJk maken van de 

naam van Cod tot gevolg hedt. 

t\ let die onechtheid hedoel ik het ge

vaar van 'godsdienstige uiterltJkheden' 

lk denk biJvoorheeld aan de in Noord

Amerika ook door politici vcel ge· 

bruikte woorden ·cod /J/c\< you'. d1c voor 

velcn niet mecr betekene11 dan 'ge· 

groet' Her gevaar van een goedkoop 

gehruik van de naam van Cod ligt dan 

op de Iocr. 

De heer Verhrugh doet de suggc<>tie in 

de grondwet op te nemen dat Cod de 

hoogste -;oeverein is. i\1ijns inziens zou 

zo'n bepaling in de grondwet eventueel 

kunnen. als de overgrote mecrderheid 

van de hevolking de inhoud van die be

paling zou beamen. Zo nict, dat is zo'n 

bepaltng cen uiterlijkheid en daar zal 

het C:DA zich niet voor inzetten, ook al 

spreekt de parti) zell in het 'Program van 

uitgangspuntcn' dte erkcnning explicict 

wei uit. Over uiterlijkheden gcsproken 

ik wijs op de vroeger in Zuid-Atrika gel

clcnde grond\vct \VJarin de naam van 

Cod wcrd genocmd De apartheid is 

mede door her gebruik van die naam ge

sanctionecrd. Kortom, hct evangelic 

paratrasercnd. niet het 11ocmen van de 

naam van Cod. maM het ernaar doen. I'> 

de zaak waar het op aan komt. Dat is 

niet honzontaal. dat is vecl mccr 

tv1et hetrekking tot de oprocp tot het 

publick danken en eren va11 Cod, be

'>taat tusscn de hecr Verbrugh en mij 

waarschijnlijk een verschil van inzicht 

en bcoordcling ,\laar ik hoop dat hiJ 

n1ijn argun1entcn in ovcrwcging wil nc

men en zijn oproep tot de puhlieke er

kenning van de naam van Cod niet 

weer zal vertalen in kritiek up her C:DA. 

Maatschappelijk middenveld 
Het i" bckend dat hct C:DA vcel 

waarde hecht aan her maatschappeliik 

middenvcld. omdat het waardc hcdt. 

l\1aatschappclijkc organisaties hehhen 

hun cigcn con1pctcntics en vcrontwoor

dcliikheden Zq gcven maahchappe

lijke en nwrele steun aan mcn<,cn. Z11 

behoren persoonll)kc initiatteven en 

verantwoordcli]khedcn te hcvorcleiTil 

Zii bevordercn het maat'.chappeltjk en· 

gagctncnt van nlcn-,cn en hchbcn ccn 

functic in hct ovcrdragcn van \Vaardcn 



en normcn. Terccht wijst de heer 

Verhrugh crop, dat organisaties van het 

maatschappeliJk middenveld, met hun 

kocpelorganisaties, door middel van 

ovcrheidssuhsidics en andere eisen 

dt-cigen tc vcrstatelijken. Als die orga

nisaties met hcwindslieden om de tafcl 

gaan zittl'n en afsprakcn maken. en als 

daardoor het parlemcntaire dcbat nict 

of minder tot zip1 recht kan komcn 

i omdat de alsprilkcn loch a! gl'maakt 

zijn), dan ontstaat cr ccn vorm van 

neocot·poratisml'. Dat kan een gevaar 

voor d<:' democratic zip1 Het CDA 

heelt in dit vcrhand zip1 lessen gclecrd, 

maar her hedt in hct verl<:'den dat ge

vaar onvoldocnde ondcrkend. 

De hen Vcrhrugh stclt ztch als Cf'V-er 

tcgenovcr her C:DA op. ,\lisschicn mag 

ik ook zeggen dat hij zich naast het 

CDA opstelt De christen-democratic 

gaat hem tcr harte, maar hij wil ccn hc

tcr C::DA Hoewel ik zijn standpuntcn 

respectccr. verschil ik met hem over bc

paaldc ondcrwcrpcn van mening Toch 

wil ik hem vragl'n naast her CDA te 

hlqvcn staan. AI is hct C:DA sinds en

kck Jarcn aanzicnlijk kle111cr gewordcn, 

hct is de cnigc grote christcn-democra

tische pal'tij die 111 onzc samcnlcving 

opkomt voor hcpaaldc waardcn en nor

men. die hij de lihcraal-paarse coalitie 

in elk geval nict in goede handen zijn. 

Of het nu gaat over de winkeltijdcn

wet, de helangcn van het hijzondcr on

derwijs e11 andere levensheschouwcliJk 

gelundeerde maatschJppcli)kc mgani

Sillics of over abortus, euthanasic en 

privatiseringcn, het C:DA ncemt stcl

illlg tege11 hepaalde maatschappelijke 

tendenscn De klc111e clll'istcliJkc par

ti)cn doe11 vaak te negatiel over hct 

C:DA omdat zi1 vinden dat het C:DA 

hct nict gocd gcnocg doct J\ 1aor Iaten 

zi1 ztch ntet tegenovcr her C:DA opstel

len. Daar zip1 zijzcll op lange termijn 
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niet mee gcdiend, omdat er belangcn 

op het spel staan die boven partijbelan

gen uitgaan lndicn het CDA onvcr

hoopt nog klciner zou worden, dan zal 

dat in vee! opzichten tot schade van 

onze samenlcving zijn. Daar zittcn de 

klcinc christelijke partijcn naar ik aan

neem niet op te wachtcn. 

In hct CDA wordt ten onrechte op de 

klcinc christclijkc partiJcn neergckeken 

Vee! CDA-crs docn die parti)ljcs af als 

getuigenispartijen Dat client de onder

linge communicatie niet en daarmee 

ontnemen CDA-er<, zichzelf de moge

lijkhcid om van de kleine christelijkc 

parti)en tc lcren. 

Zou hct gl'cn goed idee zip1 als tTpre

sentantcn van het CDA en van de 

klcine christelijke pMtijen eens gcza

menlijk cen '>ymposium organiscren om 

bcpaalde onderlinge ovcrccnkomstcn 

en vcrschillcn te bcsprckcn~ ,'viet cen 

kriti<,ch-positieve houding ten opzichtc 

van elkaar is wcderziJd'>, en in hct be

lang van onzc -;an1cnleving, n1eer tc 

winncn, dan met een clkaar slechts kri

tiseren of negeren. 

Proj.d,- HES Wol.in1uj 11 hoo!jlcraillf>olitich 

j.ilosoj/c !ldll de Vnjr LhuPcrsitcil /c An1slcrdmn 

Forum 

In dcze rubriek passcn korterl' bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor ecn 

hepaalde opvatting. llijdragcn zijn 

welkom die in niet mecr dan 2000 

woorden een prikkelcnde kwestie 

neerzl'tten. De opinic moet passcn 

in de opzct van CDV het dient te 

gaan over de stratcgischc vragen 

achter de politickc actualiteit. 

llijdragen die discussic uitlokkcn 

vcrdienen de voorkeur. 
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