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Door de tegenstelling tussen christelijk en niet-christelijk te bena

drukken gaan Couwenberg en Van Gennip in Christen

Democratische Verkenningen van november 1993 voorbij aan een 

groep mensen die het achterliggend gedachtengoed van het CDA 

kan delen, maar die niet gelooft. Een persoonlijk getuigenis van 

een niet-gelovige. 

E 
en van de helangJl)k<.te rede

ncn om Christen 

DemouatJsche Verkenningen 

tc lczcn 1s voo1 mij het volgcn 

van de discussic over de 'C in het 

CDA. I\ li"chicn met uitzondcring van 

de lezer voor wic hct christelijk geloof 

wcrkc\ijk 'een rustig bezit' is, zijn deze 

artikelen ecn onmishare 

lcidraad in het denken 

over dit thcma. 

Naruurlijk hct Program 

van Llitgang~punten is 

net opnieuw vastgcstcld 

en de artikclcn die daar-

in bcidc gcvallen om uitsprakcn waar ik 

in eer-,te inslanlie instcmmcnd hij knik

tc, n1aar \vaar ik later over ben gaan na

denken alsof ik met mijn tong een 

gcvocligc tand aan het aftaslen was. 

In het artikcl 'ldenlileil CDA ter discus

sie', docl prof. dr. S W C:ouwenberg de 

over gaan zijn n1ct de 

grootst 1nogclijkc zorg 

tot stand gekomcn. maar 

daarmee kan de discu">ic 

niet <,toppcn. Die zal 

nooir <,toppen. Hct rcccn

tc artikel van C:ouwen-

Drs. D. P Noordhoek 

uitspraak Velen die carrie

re willcn maken. maken 

voor de grondslag ccn he

lcdde huiging' Fn in zijn 

reactic op dit artikel doet 

Van Cennip de uitspraak 

'Wic in een <,tcrk secule

rcndc <,amenleving durft 

te blijven kiczcn voor een 

expliciet chri'>telijkc 

grondslag laat bewu'>l ecn 

dec\ van het kiezcrspoten

liccl, dar zich aangerrok-

herg en de reaclic daarop van Van 

Cennip in her novcmhcrnummer van 

I 99:l vormen daarvan cen bewijs. 

Jlij dcze lczcr Zljn rwee uitsprakcn, CCll 

van C~ouwenberg en CCn van Van 

Cennip, lang blijven hangcn. Her gaar 

kcn zou voelen lot ccn 

lourere besluurderspartij. liggcn.' 

Couwcnbcrg sprak mij aan en in eer<,te 

instantie bckende ik schuld: '>Olll'> be

staar mijn gcdrag in de partij uit indcr

daad nier meer dan ee11 helcdde 

huiging naar de grond-,lag. En Van 
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Cennip gal ik direct geliJk, mecr nog, 

ik hedacht met een glimlach dat onze 

wetemchappclijk dircctcur ook cen 

goed markctingman is: hij zet hct 'uui

quc sclli111} /JOtllt' van hct CDA stcvig necr 

Len dcrgclrJkc cxclll',ivitcitwcrklaring is 

in onze riJke tijd de hc>tc manicr om 

ccn 'mcrk' als hct CDA te positioncrcn. 

1\bar cr over nadcnkcnd vocl ik mijzclf 

wei tckort gcdaan. C:ouwcnhcrg zou in 

ziJil scepsis over de moticvcn van vee! 

hestuurdcrs in algcmcne zin gelijk kun

ncn hcbhcn, maar in mijn individucle 

gcval hedt hij het niet en naar mijn 

vcrmocdcn ook hij vclc andcren nict. 

Door de tcgenstelling tusscn christclijk 

en nict-christclijk te bcnadrukkcn gaan 

hi) en Van Ccnnip in hun argumcntatic 

voorhij aan ce11 groep mcnscn die als 

lid ol potcnticcl lid hct achtcrliggcnd 

gcdachtcngoed van hct C:DA kunncn 

dclcn. maar die hct in de belcving van 

hct geloot zo moeiliJk hchhcn dat zc, 

voor zovcr zc binncn het CDA actid 

zijn voortdurcnd worstclcn met ccn 

vraag als 'hen ik nu hypocrict ol nict' 

Fn die voor zovcr ze huitcn hct C:DA 

staan denken, \vat moet ik met ecn par

til waarin ik mij uiteindelijk hct hcste 

thuis vocl maar waarvan ik hct gclool 

nict meer kan de len:' 

Program en praktijk 
Het ec,·stc artikcl van het Program van 

llitgangspuntcn zcgt hct zo mooi: 'Hct 

C Di\ aanvaardt hct lliJhcls gctuigenis 

van Cuds hcloltcn. daden en gchodcn 

als van hcslissendc bctckcnis voor 

mens, maatschappij en ovcrheid. I let 

richt zich daarnaar met de rntentic 

steeds te zocken naar de hetekcnis van 

hct Evangelic voor hct politickc handc

lcn.' 

Daar sprcckt het dclcn van ccn geza

mcnlijkc zoektocht uit: wat hctekcnt de 

boodschap van de Hcilige Schrilt voor 

cms7 Fr is sprakc van een intcntie, nict 

van zekerhcid. 

Maar de praktijk wordt bcheerst door 

twee andere beclden. Aan de cne kant 

is cr hct bccld van C:ouwcnberg lgc

chargcerd, ik wcet hetl, waarin er gccn 

sprakc is van een dcrgelijk zocken. 

Waarin cr in hct gcheel gccn sprakc is 

van ecn ideologic, laat staan van ccn 

gcloof. De cisen van de bcstuursprak

tijk staan voorop. 

Aan de andere kant is cr het bceld van 

Van Ccnnip, waarin er ccn ideologi

sche lakmoesprocf is die per saldo bc

staat uit de vraag 'bent u christen ol 

nictc' en die in onze C:DA-praktijk he

laas vooral hcstaat uit de vraag 'van 

wclk kcrkgcnootschap bent u lid7'. 

lk wil bctogen dat het CDA ecn vol

waardigc plaat'> moct biedcn aan dcgc

nen die in hoold en hart hct Program 

van llitgangspuntcn onclcrschrijvcn, 

ook al kan men op de vraag van de 

christelijke gelool>bclijdenis geen vol-

n1ondig 'ja' zcggcn. 

Een persoonlijk verhaal 
lk ben, voor zover mijn wcrk hct toe

laat, actiel binnen hct C:DA. J:r zijn in 

cen grijs verlcdcn wei momentcn gc

wecst waarin ik naar andere parti)en 

heh gekeken. h zijn zcker momentcn 

gewecst waarin ik gewenst hcb dat ik in 

ccn land was geborcn waarin de kerkc

lijkc en de politieke idcntitcit nict zo 

cxplicict verweven zijn als hicr in 

Nederland, maar tcgclijk hcb ik cr 

nooit sericus aan getwijlcld dat ik poli

tick actiel wilde zijn en dat dan hct 

CDA mijn partij is. 

Dat is voor een dec! mijn achtergrond: 

Ccrdormccrd en opgevocd vanuit de 

gcdachte dat jc wat terug moet doen 

voor al hct gocdc dat jc gegevcn is. 

Voor ecn andcr dec! is dat, Iaten we het 
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bcc<,tjc ook maar bij zijn naam nocmcn, 

ambitic. Hct i<, een test en ccn >pel om 

tc zien wat jc kan betckcncn in de cen

trale arena van het maatschappclijk Ie

ven. de politick 

,I\ laar dat is nict het heic vcrhaal. 

Mensen zijn men dan de som van hun 

opvoeding en ijdclhcid In mijn geval 

wordt mijn bctrokkenheid en atstand 

tot hct CDA <;tcrk bepaald door mijn 

gccbchtcn over hct geloof. De gcloofs

crisis die ik hch doorgemaakt hedt mij 

men, en nict mindcr. bcwu<,t gemaakt 

van hctgccn ik dccl in de normen en 

traditics van hct christelijk gcloof en 

het is van daaruit dat ik actiel in hct 

CJ)A wil zijn, ook a\ hcclt het gcloof 

zclf die crisis nicl ovcrkdd. 

lk ben cr van ovcrtuigd dat icdcr mens 

de hehodtc aan een gelool, aan ccn 

Cod, dcelt. Zekcr in tijden van per

soonlijk Iced. maar ook op de momen

tcn dat je ziet hoe werkclijk mooi de 

wcrcld is, zie ik nict hoe een mens daar 

aan voorbij kan gaan zondcr diep in 

zich tc grijpcn naar cen bccld van zi)ll 

of haar Cod. Maar de hchodtc van een 

mcm aan ccn Cod i'> nog nict hctzclfdc 

a\., het wcten van ecn bc-,taan van Cod; 

ccn wctende en handclende cntitcit bui

ten en hoven onszelf. In het dagelijbc 

Ieven vcrschil ik in mijn dcnkcn en han

dekn waar<,chijn\ijk nict van mcnsen die 

nog wei in het gcloof delcn, maar mijn 

cigen houding is uiteindclijk ik zou 

gruag willcn gclovcn, n1oar kan het niet. 

Voor mijze\1 hcb ik de opdracht om 

vcrckr te zoekcn naar Cod. maar ik kan 

al-, ik con-;cquent ben niet zeggen dat ik 

in 'Cod' en het llijbels heeld waarin ik 

ben opgevoed gclnnl. 

Deleo van normen Evangelie 
Dit is nict de plaat-; om vcrdcr op miJn 

pcrsoon\ijk gelont/niet-gcloven door tc 

gaan. Waar hct n1ij on1 gaat is dat ik in 

hct zockcn naar Cod ook hcb moetcn 

nadcnkcn over de betekeni-, van de 

boodschap van het geloof, met name 

waar hct gaat om de bood>chap van 

naastcnlidde Ln die bood>chap, die 

norm. is met al mijn tekortkomingen 

wei degelijk de in-;piratie voor al mijn 

handclcn. dus ook miJil politickc han

delen. net zoals ook hct verhaal van 

)czus Christus cen voorbccld blijft. 

lk verzet me dan ook tegcn de implicie

tc notie van velcn dat met ecn vcrlic<, 

aan geloof ook ecn verlie'> aan van hct 

geloof ontlccnde normcn gepaard zou 

n1oetcn gaan. lntcgcndccl, daarvoor 

zijn die normen vee\ tc dicp vcrankerd. 

llovendien groeit bij hct nuder worden 

hct re<,pecl en ontzag voor de enorme 

bcschavende waardc die van hct gcloof 

uitgaal en de helangrijke rol die de ker

kclijkc traditic daann speelt Hct CDA 

hedt ook a is volkspartij groot gcli1k om 

daar zo dicht mngelijk hij tc willen bliJ

vcn. Hct gaat wcrkeliJk om ccn cklcn 

van de door hct Evangelic gc'insrircer

dc normen voor hct politiekc handclen. 

l)aar ,,viJ ik graag op worden aongc~ 

sproken. Fr zou iets lundamentccl mis 

zijn a\<, het in de CDA-praktijk aiken 

maar gaat om hct hebben van een dub

bel lidmaatschap, ccrst die van ccn 

kcrk. dan die van de partij. 

Buiten het geloof, binnen de 
partij? 
I· let hovcnstaande i> gcschreven vanuit 

de positic van iemand die hinncn de 

rartij worstclt met de vraag hoc actid 

hij bn zijn terwijl hij moeite hcdt met 

de 'C van hct C:DA. Anderen binncn 

de partij die dczclfdc moeite hehhen 

worden hicrmcc uitgenodigd om zich 

ook uit tc <,prckcn EenziJdig wordt ai

leen door gclovigen over de po-,itie van 

gelovigcn en nict-gclovigcn ge'iproken 
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en ge'>chrcvcn. Lht i<; bcgrijpelijk, maar 

hct i<; nict goed. Couwenherg zou dan 

gelijk kunnen krl)gen met zijn opmer

king dat het aileen maar gaat om een 

helcdde huiging richting grond,lag. 

Van Cennip heelt nict ongelijk door 

een drempel te lcggen waardoor het 

puur pragmati<;che van het ge·in'>pireer

de lid kan worden ondcr<;cheiden. De 

aan het geloof ontleendc normen zijn 

daarin richtlipl omdat men daar redelijk 

hnkenhaar en in concreet gedrag op 

kan worden aange<;proken .. ~laar juist 

dan i<; het helangriJk dat dit aan<;preken 

verder gaat dan aileen maar de test van 

het 'chrt<;ten zip1' in het verlcngde van 

het lidmaat<;chap van cen kerk. Want 

het prohlcem met de drempel van Van 

Cennip i<; dat het kan overkomen ak 

de belangrijk<;te macht<;partij in 

Nederland i<; van mening dat chri<;tenen 

kennelijk beterc memen zijn dan ande

ren. Er zijn heiaa<; genoeg mcn<;en die 

1n het <;tandpunl van Van Cennip dear

rogantie van de macht zullen proevcn. 

Ten onrechtc, natuurlijk )\ laar de enige 

echte manier om dat tc voorkomen i<; 

door echt en omarmend te zijn in onze 

helcving van de grond,lag. Als volks

partij kunncn wij het om op de lange 

tcrmijn niet veroorloven cen partij le 

zijn die primair wordt gezien al<; de 

club van de kcrkcliJken en niet al<; de 

club van de Nederlander<;. 

Buiten het geloof, buiten de 
partij? 
De aandacht van de partij moet ten 

min<;le zozecr uitgaan naar degencn die 

huiten de partij <;taan. C:ouwenherg 

<;telt: 'Politick i<; de re<;ultante van een 

wi<;<;elwerking tu<;>,Cn morclc principes 

en hct macht<;motid, waarhij cr wei 

voortdurcnd ccn tenden' aanwezig i'> 

om die principe<; dien<;thaar te maken 

aan het macht<;motief. Dit zou waar-

C llV c 'll 

schijnlijk moetcn betckenen dat men

sen die niet aantoonbaar delcn in de 

moraal (Ices bij het CDA: kerklid zijn) 

in fcite handelcn op basis van het 

macht<;motiel. 

Volgen<; de 'ruhlic choice' bcnadering en 

andere theorieen die zich hezighouden 

met de motivatie van mensclijk hande

lcn hecft hij hcwijshaar gelijk Maar het 

problcem is dat nog geen enkelc <;oci

aal-wetcn-,chappelijk theoric voorbij 

een bepaald (hoog) niveau van genera

li5eren in '>taat i<; de complcxiteit van 

hct mcnselijk denken en handclen 

overtuigend te verklaren. 

Wat moct ik hijvoorbeeld denken van 

memen die ik in mijn wcrksleer tegen

kom die op hun manier weten wat 

macht i<; en hoe daar mee om te gaan, 

maar die niet meer politiek acrid zijn 

omdat de partij van hun keuzc vraagt 

om vanuil cen geloof le spreken dat ze 

nict mecr dclcn7 

lk denk dan aan men>,en die verant

woordelijkheid nemen in hun werk en 

in hun per'>oonlijk Ieven. lk denk aan 

mensen die het woord 'rentmeester' ou

dcrwets vindcn, maar er wei door wor

den aange'>prnken. lk denk aan mensen 

die de zorg delen om een gezin, om 

kinderen en hun opvoeding. Die zich 

er niet hclcmaal makkelijk hij voelcn, 

maar voor die kinderen toch kiezen 

voor een christelijke school, jui-,t van

wege hct feit dat daar over Hijbel en 

geloof wordt gesproken. Ze zeggen 

dan 'ik twijfcl, maar mijn kindcren 

moeten hun eigen keuze kunnen ma

ken' 

lk heb her dan over de mensen die in 

ccn eerdere tijd welhaasl vanzelfspre

kcnd hun beste krachtcn gavcn aan or

gani'>atie<; al., ARP, KVP en CHU, maar 

die nu niel meer weten waarom ze zon

dag nog naar de kerk zouden gaan en 

voor wie een zuil aileen nog maar de 
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rest is van ccn oude tempe\. En die hct 

soort mensen zijn die naa<,t hun drukkc 

werk uitsluitcnd actief willcn worden 

voor cen grocp of club waar zc ccht 

achtcr kunnen staan. Hct C[)A hoort 

daar nict bij, want zc wctcn zich afge

wczcn. 

Vragen voor de partij 
1\\ogcn dcze memen wcrkclijk niet ac

tief lid worden binnen het CDA: ln in

dicn wei. zouden wij dan nict iets 

moeten doen om duidelijk te makcn dat 

ook zij wclkom zijn~ En hoc kunnen we 

cr dan voor zorgen dat dit niet gaat in 

ccn slcer van beleclck huigingen en 

vcrhorgen twijfels. maar in cen open 

aan-,prckcn op de normen die aan her 

handelen ten grondslag liggen' Ceen 

onbelangrijkc vragen voor ecn partrJ 

die op een -,malic demograhsche even

wichtsbalk loopt tussen pa<,<,ievc in

<,tcmnling en kerkelijkc bctrokkenhcid 

enerzijds en toenemcnde politickc ver

vrecmding en individuali.,enng ander

zijck 

Om even concrcet te worden. met zon

dcr crgernis heb ik de perikelcn rond

om de kandidaat.,-,telling voor de 

Tweede Kamer gcvolgd. Het i<, een <,tap 

tcrug in or1ze ontwikkeling als partiJ 

hoc sterk er wordt gclct op kcrkelijkc 

achtergrond in de keuzc van de kandi

datcn. Fr· zijn er die de media daar de 

schuld van gcvcn. maar we Iokken de 

ellcndc ook uit door altijd nadrukkclijk 

het k<:r·kgcnootschap tc vnmclden hiJ 

de achtergrond van kandidaten. 

Letter en geest 
lk ben nog steed-, lid van de 

Ccrdmmcerde Kerk. lk ga SOI11'> naar 

die kerk en lever op mijn manicr a is her 

kan c-cn bi_jchagc, n1aar voor n1ijn eigcn 

gemocdsrust heh ik a! tot twec kccr toe 

geprobecrd mi1 uit tc Iaten schrijvcn. 

Tclkcns is dat verzoek gcwoon gcne

geerd en blijl ik alles ontvangen wat bij 

hct lidmaatschap hoort, tot en met mip1 

verj aardagskaa rt. 

Formecl i' er dus gccn problcem. 1\.\aar 

cr is rptuurli)k ecn verse hi! tussen letter 

en gecst. Mijn politick handelen is heel 

beschcidcn, maar mocht iemand daar

van ooit menen dat hct in strijd is met 

de gccst van de Heiligc Schrih, ja, dan 

is er ccn groot probleem. Vcrtrck kan 

de con<,cquentie zi) n. 

Tegelijk mcen ik op diezelldc basis de 

partij te kunnen aansprckcn op haar 

houding en handelcn. J)aarin zoek ik 

ook naar her idcalismc waar Van 

Cennip voor pleit. Couwcnherg con

cludccrt in zijn artikel dat politick prag

matismc uiteindelijk steeds de df)(mlag 

gedt. Voor de dagelijk-,e politick kan 

dit kloppcn, maar op de mcetlat van de 

ge<,chicdenis worden de puur pragmati

ci niet lang genoteerd De ge<,chiedeni<, 

hcrinnert zich de dingen die groter zijn 

dan de enkcle mens en zip1 motieven. 

1\ let de I ki I ige Schri tt en met het 

voorheeld van hct hcsc.hreven Ieven 

van /czus C:hnstu<, bcsc_hikt hct C:Di\ 

over ccn inspiratiebron en ccn voor

bceld waarmee menscr1 in potentre ho

ven zichzell uit kunnen <,tijgcn .• 'deer 

kun jc nict krijgcn, n1ccr mag jc nict 

verlangcn. maar dar i-, a! ontzcttcnd 

vee! De !eden van het C:J)A doen de 

partii en zichzcll tekort als ze hiJ voor

baat zoudcn ontkennen dat ecn niet

gelovige die inspiratie kan delcn en dat 

dat voorheeld niet gcvolgd zou kunnen 

worden. 

Drs /)P Noord/Jock 1\ rrO/llll/111-

"•uJcr hi1 Slicf,liuu ,/,. Bc~c~k. hc1 ,\ lt~lltlt}rlllrlll 

Siudiccciiiiiiiii I'c111 hci VNO HiJ i1 /Jc,Juurs/It! 

I'<IIJ ,!r CDA-t~jdcliui} llcrkclcii R.odciinjs CII de 

K,mrcrkriilt} Lcidcii. 
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