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De politieke overtuiging, die als antwoord op de oproep van de 

Bijbel gestalte krijgt, is het samenbindend element waarop een

ieder in het CDA aanspreekbaar is. Oak andersgelovigen en 

agnosten kunnen de morele band van de politieke overtuiging de

len inclusief de dialoog met de Heilige Schrift. Er is geen reden 

het eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de positie van 

andersgelovigen in het CDA te verlaten. 

In lwt rapport, waarin de commi'>5ie

Cardeni<.T5 de verkiezing'>nederlaag van 

het C:DA in I 'J'J4 evalueerde. i'> een 

aanbcvc-ling opgcnon1cn inzake de po-

5itie van 'andcr'>gelovigen' hinnen het 

CDA. De commi<,<,ie con-

5\ateert dat deze positie in 

de praktijk aanlciding kan 

geven tot onduideli)kheid 

LiJ advi<,ccrt hct l'arti)he

<,tuur hicraan, in lijn met 

het 'Program van Llit-

gangspuntcn'. 

dacht te 

n1ccr aan

he<;teden. 1 

Hocwcl hct r·apport zeit 

daarop vcrdcr nict 1ngaat. 

die het l'artiJbe<,tuur terzakc nauwlet

tend en kriti.,ch volgt en met haar 

standpunten regelmatig de puhliciteit 

zoekt. Ook buiten deze hewcging he

staat er onder de CDA-ledcn echter 

onduidclijkhcid over de 

praktische hctekenis van 

hct lormele parti)',tand

punt. De aanheveling van 

de commiS'>ie-Cardeniers 

is daarom terecht. In dit 

artikcl wil ik onderzoeken 

op welke wijze de gc

vraagde duidelijkheid vcr

schalt kan worden. 

kan de onduidcliJkheid in Het standpunt van 
kwc<;tie worden aangedurd Dr C J KlofJ het CDA 
als de door delen van de C:DA-achter- Een di'>CLI'>Sie over de positie van an-

han crvaren tcgcmtrijdighcid tussen de 

ch,·istclijke grondslag van de parti) en 

hct kandllkren voor de volkwcrtcgen

woordiging VJn n1cn"cn die ccn ander 

gcloot aanhangcn. I)c nlcl'-,t prcgnantc 

vcrtcgcnwoordigcr van d1t ~tandpunt i-, 

de 'Beweging C:hri<,tc]ijke Kocrs CDA', 

der<,- of niet-gclovigen i'> niC:'t nicuw in 

het C:DA. Ook al vMJr de oprichting in 

1980 <>pcclde deze vraag een rol. zij het 

dat dcze tocn niet zozccr hetrckking 

had op andersgelovigcn, a], wei op 

niet-gclovigcn. 2 l·--Ict ging on1 de vraag 

of leden van het CDA per<,oonlijk aan-
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spreekbaar zouden moeten zijn op de 

grondslag van de partij Deze grand

slag van het CDA staat in de statuten 

van de partij: "Het CDA aanvaardt de 

Heilige Schrift als richtsnoer voor het 

politieke handelcn" (artikel 2) Over 

deze kwestie werd een rapport uitge

bracht, 'Crondslag en politiek hande

len' Dit concludeerde "dat, gezien de 

aard van het politieke veld zelf, deze 

vraagstelling niet als de juiste kan wor

den aangemerkt" 1 De grondslag heeft 

een inspirerende en normerende bete

kenis, maar maakt her CDA nog niet 

tot een politieke partij. "Daartoe is een 

nadere uitwerking en toe'>pitsing nodig 

op het politieke terrein zelve. Wij me

nell dcrhalve dat de politieke overtui

ging datgene is wat her CDA ecrst tot 

partij maakt."" De discu<,<,ic wcrd vcr

volgens in I ')78 overeenkomstig de 

aanbevelingen van het rapport beslccht 

met de aanvaarding van een resolutie 

door de partijraden van ARP, K VP en 

CHU. De resolutic zegt lctterlijk "De 

!eden van het CDA diencn persoonlijk 

aansprcckbaar te zijn op onze politicke 

overtuiging, waarvan het hart wordt 

gevormd door de impiratie van en de 

toetsing aan de boodschap van de 

Heilige Schrift voor het politieke Ie

ven "' De resolutie kreeg als volgt zijn 

neerslag in de statuten van het CDA 

"Het CDA streeft naar een maatschappij 

waarin de llijbelse gcrecbtigheid gestal

te krijgt, de mcm zijn vrijheid en ver

antwoordelijkheid kan beleven en 

waarin het welzijn van allen wordt ge

diend, het legt zijn politieke overtui

ging vast in ecn Program van Uit

gangspunten en zijn concrete doelein

den in een actieprogramma, waannede 

het zich uitdrukkelijk richt tot de gehe

lc Ncdcrlandse samcnlcving zonder on

derscheid naar geloofsovertuiging of 

maatschappelijke groepering" (artikel 

3) Her in dcze artikelen gevraagdc 

Program van Llitgang5punten kwam in 

1980 tot stand. Artikel 3 van dit pro

gram (in de huidige geactualiseerde 

versie is het artikel 2) zegt: "De politie

ke overtuiging, die als antwoord op de 

oproep van de llijbel voor de politiek 

gestalte kri)gt, i'> her <,amenbindende 

element waarop eenieder in het CDA 

aampreckhaar i'> Dit Program van 

Llitgangspunten geeft uitdrukkrng aan 

deze politieke overtuiging" 

De politieke overtuiging is dus het <,a

menbindend clement waarop eenieder 

in het CDA aamprcckbaar is Aile 

C:DA-cr<, zijn ondcrling gebondcn 

door het Program van Llitgangspunten 

Sinds 1980 gcldt de fonnulc dat icdcr 

die her Program van Llitgangspuntcn 

ondcrschrijlt, welkom is en dan ook 

daaraan gchouden mag worden. Er 

wordt niet gevraagd naar het persoon

liJk gcloofsleven van de betrokkcne, 

ook nict als men anders- of niet-gelo

vig is. Als betrokkene verklaart te wil

len mcedoen in een partij met zo een 

politieke overtuiging, dan wordt hij of 

zij op zijn of haar woord geloofd AI 

docnde blijkt dan of betrokkene zich 

werkelijk chri'>ten-democraat betoont, 

of dat hij of zij toch po!itieke ideeen 

heeft die met de politieke overtuigmg 

van her CDA niet stroken. Aileen daar

aan kunnen conscquentics worden vcr

bonden met bctrekking tot de 

kandideerhaarheid van alle !eden zon

der ondcrscheid. Her gaat dus met om 

de geloofsvraag, maar om de vraag of 

men het politieke antwoord dat het 

C:DA geeft op de oproep van de llijbel, 

wrl delen. Dit rs het standpunt dat in 

de ARP, de KVP en de C:HU altiJd 

hecft hcstaan, dat door hct C:DA sinds 

1980 consequent is ingenomen en dat 

in 1993 i., herbevestigd 

C !lV 1% 
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Onduidelijkheid in de praktijk 
Hoewel dit 'itandpunt in Jrtikelen in de 

pi!rtijhbdcn is toegelicht, blijft de 

kwc5lic periodiek de kop opsteken-'' 

~let gaat daarhij om aanvJIIen op zowel 

Jgnmtcn a]-; ander<,gelovigen in het 

CDA. Centraal 'itaat daarhij de gedJCh

te dat "iemand die het EvJngelie ver

werpt - hetzij agnost, hetziJ islamiet, 

hetzij hindoe niet vruchtbaar kan 

mcedoen JJn de toet'>ing van de poli

ticke uvertuiging aan de bijbel" zoJis in 

Jrtikel 2 van het ProgrJm vJn 

llitgJng-;punten omschreven. "Men kan 

aileen iets toetsen Ji'i men een norm 

daJrvoor nkent."c lk zal op deze kwes

tie dieper ingaan, maar eerst wil ik de 

vraag 'itellen ot er JlternJtieven denk

haJr zijn voor het CDA-standpunt Is 

het mogelijk om het probleem op een 

Jndcrc wijze op te ]o.,<;en dan het CDA 

doet en, zo jJ, hevrcdigen deze oplos'i

ingcn7 

Multireligieuze partij 
Ecn alternatid voor een partij op chris

telijke grondslag, die haar gelcderen 

opemtelt voor Jndersgclovigen, is ui

teraard een multireligieuze pi!rtij, cen 

partij die ook de KorJn en de Veda-ge

schriften als grondslag erkent. Ook die 

vraag i'> in een eerder 'itJdium in het 

C:DA aan de orde gewccst. In een vroe

ge b.,e VJn het fusicproccs is geopperd 

dat het CDA een open '>OCiJie volks

pi!rtij zou moeten zijn, die zowel hct 

chri'itelijk geloof Jls het humanisme als 

grond-;lag zou Jiltwaarden. Dat voor<,tel 

is niet aanvaard. Ncvenschikking vJn 

inspiratiebronnen werd he'ichouwd Jls 

het opgeven VJn in<;piratiebronnens 

Ook recent i'i weer de vrJJg gesteld of 

de grondslag van het CDA nict ver

ruimd kiln worden, zudat ook aanhan

ger'> vJn Jndere religie'>, hqvoorheeld 

nw.,lim<; en hindoe'>, zich in de partij 

mccr kunnen thuisvoelen. Het CDA

congres in 1993 WJS, evenals de confe

rence VJn de drie partijen in 197 4, van 

mening dat de grondslag niet verruimd 

zou moeten worden. De si nds 1980 

gcldcnde forrnule achtte het een juiste 

regeling, die ook voor de toekomst ge

schikt hlijft In de pri!ktijk blijkt het 

Jntwoord dat het CDA in zijn politicke 

overtuiging geeft op de oproep die van 

de bijbel naar de politick uitgJJt, door 

sommige joden, moslims en hindoes te 

kunnen worden gcdeeld. Die situJtie 

wil hct CDA handhaven. Wijziging vJn 

de grondslag in de richting van een 

multireligieuze partij zou de consisten

tie en de kracht van het antwoord dat 

op deze grondslag in hct Program van 

llitgangspunten gegeven wordt, kun

nen verzwakken. 

Personalisme 
Een tweede alternatief voor hct CDA

standpunt, is een partij die zich bJseert 

op het pcrsonalistisch men.,beeld. Deze 

situatie doet zich voor in de lklgische 

CVP en min of meer ook in de EVP. 

Dit per'icmalisme stamt uit de sociale 

leer van de room<;-katholieke kerk en is 

filosofisch met name uitgewcrkt door 

Emmanuel Mounier ( 1905-1950) en de 

groep intellectuelen rond het tijd

<;chrift 'EsJmt', waartoe ook Denis de 

Rougemont en Jacques Maritain be

hoorden.'' 

HiJ ontwikkeldc dit mensbeeld in de 

periode vc\c\r de Twccde Wereldoorlog 

toen tascismc en stalinisme sterk in op

komst waren, terwijl de democratischc 

wereld Ievens- en wereldhe'ichouwclijk 

versplinterd en verzwakt was. Mounier 

zocht naar een gcmeenschappelijk 

mensbeeld om het samenleven van 

mensen met fundamenteel verschillen

de opvattingen, zoals humJnisten, 

joden, katholieken, protcstanten, 
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orthodoxen en moslims, in te funderen. 

Hij nocmde dit mcn-.bccld per-;onalis .. 

tisch. Dit pcrsonalismc is transcenden

taal gdundccrd hij nocmde her 

aanvankelrik een Prrso11oli1111t Crrtholiqur

maar richt zich in begin-;cl tot iederecn, 

die zijn uitgangspunt zoekt in de men

scliike waardighcid Deze waardigheid 

mag nicl ondergcschikt worden gc

maakl aan (totalitaire) systcmen, maar 

ook niet worden beperkt tot I liberaal J 

individualisme. Hct gaat om personcn 

die zich kunncn ontplooien in gemeen

schappen. 

l\1cn vindt dit personalistischc mens

beclcl als grondslag voor partijvorrning 

tcrug in de C:VI' en overwegend ook in 

de EVP. Hct beginselprograrn van de 

FVP opcnt rncl· 

101 Wij christen-clcmocraten, leclcn van de 

EVP, hcvc..,tigcn de onvcrvrccmdharc waJrdc 

\'J.Il rcdcrc mens. De men-. i<.., hct ondcnvcrp 

en nrct hct ohjcct van de gc-;chrcdcnr.., 

I 02 Doordrongcn van de joods-chmtelijke 

\'\'Jardcn zict de EVP rn rcclcrc men<.., ccn pcr

~oon, dat wd zcggcn ccn uniek mcnsclijk we

zen, dat onvcrvanghaar i'->, tot nrcts andcr<., tc 

hcrlcrdcn, vnj van nature en oren voor trJil'-'

ccndentie 

Het gaat om het 

aanvaarden van de 

103. Ieder men-. i<:. aangcwczcn 

op anderen. Omdat hii vrij, soli

darr en vcrantwoordclijk is, moct 

de menselqkc persoon deelne

mcn aan de ophouv.,r van de -.a

mcnlcving. Voor velen onder on-. 

heru-.t ccn dcrgclijk engagement 

op de ovcrtutg111g dJt we geruc-

morele band van de 

politieke 

overtuiging. 

pen ZJjn hij te dragcn tot hct hc

vrijdend en -.chcppcnd wcrk van Cod 111 

Later in de tek<;t wordt de rclatie tussen 

gcloof en politick, zoals de EVI' die 

zict, nog een., omschreven: 

l6.i. ()p hct vlak van de pol1tick heve-.tJgcn 

wij de hand tusscn de chmtell)ke principcs 

en waarclcn. gc·fn-.plrcc:rd door hct l:vangclte 

en het christelirk culturcel cdgoed en de 

mcn .... cnrcchten en de dcmocri"ltischc tdcJlcn 

vJn vri1hcid en gcltJkhcJd, de sou;:dc rccht

vaarcbghcid en de soltc!Jrttcit 

l (J5. A].., christcn-clemocrJtt'>chc mJar nict

confcssionele parrij is de Furopcse Volks

parti) wczcnltik ccn partt) van waardcn. 

De FVP basccrt zicb dus net als hel 

C:DA niel np een conlcssie, een kerkc

lijke bclijcknrs Anders dan het CDA 

basecrt zij zich op cen men<,becld, dat 

gelmpireerd is door het Evangelic, en 

op joods-chrisklijke waarden. De tekst 

van het hcginsclprogram is slcrk pcrso

nalislisch van aard. Het ontwcrp was 

dat nog sterker, maar daarin zijn dank

ziJ amendering- met name vanuit CDA 

en C:DLI - verwijzingen opgcnomen 

naar de inspiraliehronnen van de chris

ten-democratic Om toe te tredcn lol 

de FVP bchoeft men niel per'.oonlijk 

tot hct christelijk geloof te behorcn, 

ook andersgelovigcn die dit mcnsbecld 

delen, zij11 welkom. De lVP omzeilt al

dus een grondslagdiscussie, zoals die in 

her CDA speelt Zij spreekt zich 

slechts indirect uit over de geestell)ke 

hron van hct mcnshecld, waarop zij 

zich haseert. 

Zijn de grondslagcn dus verschillcnd 

een mcnsbeeld, rcspcclievelitk de 

Heilige Schrift rn de praktijk komcn 

de EVP en het C:DA tamelijk dicht hiJ 

elkaar uit. De vraag riJst derhalve of 

ook het C:DA nict het personalisme als 

grondslag zou kunnen nemen. Hct sluil 

zich dan aan hiJ de lurnpc'>e christen

democratic en hccft ogenschijnlitk 

meer ruimtc om andersgclovigcn op tc 

nemcn. Om twee redencn meen ik dat 

dit altcrnatid nict gcschikt is. Ten ccr-



qc hcdt het pcrsonali,me 111 Nederland 

vooral invloed gehad op de I )oorhraak· 

Schnmnhorn en lbnning WJIT11 perso

nall'>ten.11 Wel!'>wilar heru'>lte ook de 

puhlibtie 'WelvaMt. welzi1n en geluk 

Fen btholick uitzicht op de 

Nedcrlandse '>ilmenlcving' 1196-1) op 

ccn per<;onilll'>ti'>che lundering, lllilM 

deze i'> nict in de tusiege<>prckkcn in hct 

CJ)A ingehracht Voor zovcr de boven

gcnocnlde gcdachtc van de open, '-;0-

CICllc volk,partiJ crop gehilv,crd was, is 

dcze reed' hi1111en de KVI' zeit algcwc

zen. Op de twccde plaats is de lcven'>

he'>chouwclqkc verankcring van het 

hcgin,elprogram van de luropcse 

Volk,pMtij VO<>ral tc de1nken aan de 

CDLI en het CDA. pilrtiJen die nict het 

pcr<;ollJiismc. maar cxpliciet het chris

tcli)k geloof ill'> in'>piratiehron voor hun 

politieke handelcn heschouwen. Het 

bn gecn kwaad om die gezondc span

ning in de EVI' tc handhavcn, nu er 

ook conscrvatieve partijen worden toc

gelatcn 

Volkspartij 
F.cn dcrde term die in dit vcrband wei 

naar vorcn komt is het woord 'volhpar

tij' Het wordt in vcrhand gchracht met 

artikcl :l van het Program van Llit

gangspuntcn, waarin <;taat dat het C:DA 

zich zonder ondcrschcid richt tot de 

gchelc Nederlandse hcvolking Onder 

meer de klcinc christcll)kc partijen ver

wijtcn het C:DA wei volk,partij tc zijn 

111 die zin dat nict aileen chnstcnen 

welkom zijn als lid. Dit verwijt bcrust 

op een miwcrstand. De term 'vnlkspar

tij' <,lJnlt uit de ccrste fase van de chri<>

tcn-dcmocratic uit het begin van dcze 

ceuw. Met hct volhpartij-karakter wil

den de christen-democratcn toen hena

drukkcn dat zij de kla.,.,cnstrijd 

verwierpen a]<; basis voor partijvorming. 

Arbcid en kapitaal achttcn zij vanuit 

chri<>tclijk-politiek pcrspectid princi

pieel verzoenhaar Daarom noemden 

zij zich volkspe1rtijcn. partiJen die zich 

niet lundecrden in een kla">c de arhei

dcr.,klas<;c ol de hctcr gesitueerdcn. 

maar in een christ<:li1ke politiekc over

tuiglng. Volk<>parti) ZIJn is dus geen al

ternaticl voor chri<>telijkc partijvor

ming, maar cr juist de uitdrukking van. 

.fv1ct ander<>gclovigcn heeft dat niets te 

me1ken. 

Conclusie 
De alternaticven voor het CDA-stand

punt inzake de pmitie van andcr'>gelo

vigen hinnen de partij zijn n1ct 

ovcrtuigend genocg om de tot duwcr 

gevocrde lijn in tc wisselen voor icts 

andcrs. Dat betekent dat de voile aan

dacht moet liggcn op de verheldcring 

van deze lijn, zoals het rapport

Cardeniers vraagt. 

Andersgelovigen en de 
politieke overtuiging 
Op de eerste plaats client duidelijk te 

zijn dat de politieke ovcrtuiging een 

morele band i<>. Reeds Dooyewcerd be

<;chouwde politicke partijen als <;amen

levings'>tructurcn, gefundecrd in het 

hi'>torisch aspect en met hct morele a]., 

kwalihcerend aspect. Hij omschrijft 

hen als "de op vriJwilligc basis georga

niseerdc, vercnigende macht van een 

pol i tieke ovcrtuigi ng met bctrekki ng 

tot de principe'> die hct beleid van de 

staat en ziJn administraticve onderdelen 

richting moeten gevcn" I! Belangrijk 

hierhij is dat hct morele niet los staat 

van religie, maar cr ook niet mee sa

menvalt. Politieke partijen zijn geen re

ligieuze, rnaar n1orele organ1saties. 

Artikel 2 van het Program van 

Llitgangspunten geeft aa11 hoe de more

lc politicke overtuiging tot stand komt. 

Dit is niet een rechtstreekse tocpassing 
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van bcpaalde bijbeltekstcn, maar een 

"antwoord op de oproep die van de bij

bel uitgaat naar de politick". De rclatie 

tussen de hijhel en de christen-demo

cratische overtuiging is dus een dia

loog, de hijbel roept om op om 

bepaalde dingen te doen en andere te 

Iaten en christen-democraten geven in 

hun politieke overtuiging een antwoord 

op die oproep. Deze ant-

vr·aag hevestigend worden heantwoord 

Niet aile agnosten en niet aile anders

gclovigcn kunnen dat, n1aar n1i_1n crva

ring met christen-democraten uit die 

kringen luidt dat dit wei degelijk moge

liJk is. Zeker geldt dit joden, die het 

Oude Testament en de Tien Ceboden 

voluit voor hun rekening nemcn. Ook 

voor aanhangcrs van die andere 

Abrahamitische 

woord-tonmrlc i-. in I ')72 

door W.C Hoogendijk en 

PAI.I\1. Stecnkamp ont

wikkeld om aan te gevcn 

dat de llijhel niet al<; een 

pa<;klaar receptenhoek 

lunctioneert, maar dat 

mensen de daarin vervatte 

oproep stt·ed<; naar hun ei

gen omstandighcden moe

ten vertalcn. 1' 

Als men de politieke diemt, de islam, gcldt het 

Theologi<;ch iet<; moeiliJ

ker te hcoordelcn is of dit 

ook geldt voor aanhangers 

van andere dan deze gods

diemten, zoals hindocs, 

maar er is geen reden om 

net als de 'Bcwcging 

Christeli]ke Koers C:DA, 

hiJ voorbaat hun intcgri

teit in twijlcl tc trekken als 

ziJ zelf deze vraag heve<;ti

gend beantwoorden De 

prakti]k hedt inmiddels 

overtuiging 

losmaakt van de 

inspiratiebron, 

vervlakt zij 

gemakkelijk en kan 

zij niet meer 

Bij de actualrscring in 1993 

is een zin in dit artikcl in

gevoegd, die reeds in de 

resolutie van I ')78 voor-

onderscheidend 

functioneren. 

kwam. welkc dit dialoog-karakter nog 

eem va<;tlegt, "De voortdurende toet-

sing aan de hijhel i<; het kenmerk van 

die politiekc overtuiging" De zin 

lxengt tot uitdrukking dat het Program 

van Uitgangspuntcn nict CCnn1zdig tot 

stand komt al-; antwoord op de oproep 

van de llijhel en verdcr een zellstandig 

he<;taan lcidt los van de impiratiehron, 

maar dat er een voortdurende dialoog 

plaatsvindt tussen grondslag en politic

ke overtuiging AI, men de politieke 

overtuiging losmaakt van de inspiratie

bron, dan vervlakt ziJ gcmakkelijk en 

kan zij nret meer onderscheidend func

tioneren 

De vraag is dus of agno-,ten en anders

gelovigen de morele band van de poli

tieke overtuiging kunnen dclen 

inclu,ict deze dialoog met de Heilige 

Schrift Naar mijn <,maak moet die 

uitgewezcn dat ook voor 

personen uit die kring geldt dat zi] zich 

als christen-dcmocraat manilc<;tcr-en lr1 

ook onder de agnostcn hevinder1 zich 

herkenbare chrhten-dcmocraten. die 

hun mannetje staan als hct gaat om de 

toetsing aan de Heilige Schritt. 11 

Net zo min al<, aile chr-i<,tencn christen

democraat zijn, zullen aile aanhangcrs 

van andere gclover1 of aile agnostcn zich 

tot de chn<,ten-democrati'>che politieke 

overtuiging hekennen. Ook onder deze 

groepen hcctt men fund;:rmentali<;tcn. 

midden-orthodoxen en vr·ijzinnigen. 

Delcn van dcze geloolsgemeemchappcn 

kunnen zich a;:rngctrokken voelen tot 

hct CDA En net al" in de KVP, de ARI' 

en de CHU het gcval wa-; - daar werd 

niet op christelijk gcloof geh;:rllotecrd -

zo ook zal hct C:DA zijr1 toelatingscrite

rium in de politiekc en niet in de god-;

dicnstige ovcrtuiging n1octcn zockcn. 

CllV 1 'Ji, 



- tl I 

Moet men persoonlijk ecn gclovig 

christen zijn om als volwaardig lid aan 

het C:DA te kunncn deelncmcn? Die 

vraag is in de gcschiedenis van de chris

tell-democratic in ons land ten cncn 

male afgewezcn. Het gaat om het aan

vaardcn van de mmelc hand van de po

litieke ovcrtuiging Zijdclings kan nog 

gcwczen worden op de krachtige vcr

dcdiging door ARP, CHU en KVP van 

hct amhtsgehcd in de gcmccnteraad en 

provincialc staten. dat ook wordt uitgc

'>proken namcns de nict-gelovige lcdcn 

van de volksvcrtegenwoordiging. 

Kennelijk wordt dit wei mogelijk gc

acht.1' Betekenisvol in dit verhand zijn 

ook de conclus1es van Hans KLing inza

kc de tusscn de wcreldgodsdienstcn be

reiktc morclc con<.ensu'>. 1'• 

Toch kan met hct rapport-Cardcnicrs 

worden ingcstcmd. waar het stclt clat 

de positic van andcrsgelovigcn in hct 

C:DA client tc worden vcrduideliJkt. 

I )aarom is het gocd om bctrokkencn 

zelf aa11 lwt woord te Iaten. zondn te 

vcrvallcn 111 ccn ondcrzock naar hun 

persoonliJkc gclool-,helcving. Hct gaat 

om de verhcldcring van de vraag hoe 

de vcrschillcndc gelovcn op ccn poli

tick kussen kunncn. 

I), ( I K/of' is ild;uuc/-,!im leur lhlll hri 

Wricll\Lilii/J{lclijk lusliluul uoor f,rl C/)A 

No ten 
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dTgtng van hct CDA', Bcsluin~{olllm! 1982/11 2H 

7 Hncl van de o:,ccrctJris van 'BnvegHlg chno:,telrjke 

kocrs CD/\' te Amero.;Joort aan de voorzrtter vJn 

hct CDA. 2l Juni 1 '!<J5 
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II VJn \Vccro:, heo:,chndt de 1nvlocd van r\lounrc1 
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de tnvloed VJil 1\lounrer n1e1 hcpcrkt gcnoeg 
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Rougcmonl op Brugm<tn<:. en van Bulx·1 op 

B0nning'' o l 19-2() 

12 H. UooVl'\'>TCrd. A Nu!' ( nlu)r!c u{ TIHO!ctruli 

Thou,j/1/ 'Amqerdam 11J)7: Ill, (J!-4 

J)ooyC\\TeJd nccnll h1cr <llo:,tand V<lll ZlJll ccrde

re l1l WIJ,/n·:Jcutc .ln Wct-I,1a 1 c\mo:,tcrdom J\)~51 

_!.!chuldJgdc opvattlllg (bt politrckc porllJCll hct 

rcl1grcuzc a.;,pl'Lt <1l<., hco:,tclllmJngslurKllc hcb

hcn 
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VcJJJlt\Voordell)~hcld en vcr<lntwoordrng. l.cn 
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Ncderbndo:,e SLlwol \'oor ( )pcnhil<lr Bco:,tuur 
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