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Het CDA, ijzervijlsel 
in een krachtenveld 

Het is ver/eidelijk om beginselen naar de 
achtergrond te schuiven en wat meer ge
zond pragmatisme in de partij de boven
toon te Iaten voeren. Oat zou echter de 
dood van het CDA betekenen. 

In een educatief televisieprogramma dat ik 
laatst zag, strooide een fysicus ijzervijlsel 
op een glazen plaat Het spul verspreidde 
zich willekeurig over het oppervlak. Vervol
gens schakelde de man een elektromag
neet aan, die zich onder de plaat bevond. 
U weet waarschijnlijk wei wat er dan ge
beurt het ijzervijlsel ardent zich, naar het 
patroon van de elektromagnetische 
krachtl ijnen. 

Is dat niet het ideaalbeeld voor een be
ginselpartij, zoals het COA? Aile politieke 
handelingen zouden de krachtlijnen van 
de beginselen moeten volgen, zodat voor 
iedereen een duidelijk en herkenbaar pa
troon ontstaat Om het mooie fysische 
beeld te krijgen dat op de televisie ge
toond werd, was de glasplaat zorgvuldig 
vetvrij gemaakt en was uiteraard gezorgd 
dat er geen storende krachtvelden aanwe
zig waren. Het hoeft dus geen verwonde
ring te wekken dat een partij als het CDA, 
te midden van allerlei politieke en maat
schappelijke krachtenvelden, er oak na 
1990 niet in zal slagen om het ideaalbeeld, 
zoals zo juist geschetst, te realiseren. Ken
nelijk bestaat in die partij wei de ambitie 
om naar dat beeld toe te werken, zoals uit 
de uitnodiging, die ik van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA ontving, blijkt 
lngaan op een uitnodiging om mee te den
ken over de toekomst van een politieke 
partij is, zeker als men geen lid is van die 
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partij, een hachelijke onderneming. De uit
nodiging schetste, zeer duidelijk en erg 
openhartig, het probleem en dat trok mij 
aan. De uitnodiging rept van een partij, die 
ziet dat het nu al moeilijk is om duidelijk 
aan haar christen-democratisch karakter 
gestalte te geven en die zich derhalve af
vraagt 'hoe moet dat in de jaren negentig 
in het Iicht van een sterke technologische 
ontwikkeling en in het Iicht van een zich 
ontwikkelend Europa'? 

Het meedenken zou moeten beginnen 
met een analyse van de huidige proble
men, waarbij het grootste probleem lijkt te 
zijn dat de politiek bezig is te vervreemden 
van de samenleving en misschien daar
door moeite heeft haar uitgangspunten 
aan het publiek zichtbaar te maken. Oat 
probleem geld!, lijkt mij, voor aile grate en 
middelgrote partijen. Voor het CDA komt 
daar nag bij dat het kerkvolk, van oudsher 
de achterban van het CDA, zelfs binnen de 
kerken, eigen wegen gaat en niet zonder 
meer bij het CDA een politiek onderdak 
zoekt Het zal daarom voor sommige COA
ers verleidelijk zijn, om de beginselen, die 
kennelijk niet zonder meer een bindende 
kracht vormen, naar de achtergrond te 
schuiven en wat mr.oer 'gezond pragmatis
me' in de partij te Iaten prevaleren Oat lijkt 
me de dood voor het CDA. 

Het zal, wil het CDA geloofwaardig zijn, 
van groat belang zijn om in de verwarren
de maatschappelijke patronen duidelijk te 
maken naar welke krachtlijnen het zich wil 
voegen Hoe men dat gaat doen, zal men 
met elkaar in de partij moeten uitmaken. 
Daarbij zal men de tijd moeten nemen om 
echt met elkaar in gesprek te raken en 
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moet men niet bang zijn om ook tegenstel
lingen onder ogen te zien. lk bespeur bij 
het CDA een beetje de houding van 'wat 
goed dat wij niet, zoals sommige andere 
partijen, in een identiteitscrisis verkeren, 
dat bij ons nog rust bestaat'. Het komt mij 
voor dat die rust slechts schijn is, zoals ook 
de rust die Colijn vijftig jaar geleden voor 
Nederland veronderstelde geen werkelijk
heid bleek. Want wat zal er gebeuren in het 
CDA, als zijn aanhangers de partij zullen 
bestoken met vragen binnen het thema 
van het Concilliaire Proces? Hoe, zo zullen 
zij vragen, gaat de partij in de politiek van 
alledag om met de vrede, met de gerech
tigheid en met de schepping, zoals die 
zich in ons en om ons heen manifesteert? 

DNA- technologie 
Mag ik - ter illustratie - dat laatste thema 
toelichten om te schetsen voor welke op
gave we met zijn allen staan? Biologisch 
en biochemisch onderzoek, in de jaren vijf
tig en zestig, aan DNA, de chemische stof 
die de drager is van de erfelijke eigen
schappen, had als speurwerk naar het we
zen der dingen zodanige resultaten opge
leverd dat men in jaren daarna, vanaf 
197 4, die kennis dacht te kunnen toe pas
sen. Die gedachte bleek juist te zijn. Men 
kon in eerste instantie heel eenvoudige mi
cro-organismen met de zogenoemde 
DNA-technologie modificeren of, zo u wilt, 
manipuleren. Bovendien leende de DNA
technologie zich er heel goed voor om snel 
een tamelijk gedetailleerd inzicht te krijgen 
in de genetische aard van, in eerste instan
tie ook weer, micro-organismen. In de we
tenschappelijke wereld heeft men zeker 
nagedacht over de consequenties van die 
nieuwe technologie en met elkaar ook re
gels afgesproken waaraan de toepassin
gen van die techniek onderworpen moes
ten worden. Omdat echter de toepassin
gen zich in eerste instantie beperkten tot 
de eenvoudige micro-organismen en 
plaats vonden binnen de besloten ruimten 
van gevestigde laboratoria, kreeg het as
pect veiligheid de nadruk. Technologieen 
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ontwikkelen zich, als de principes eenmaal 
ontwikkeld zijn, echter zeer snel. Zo ook de 
DNA-technologie. Het toepassingsgebied 
betreft tegenwoordig niet meer uitsluitend 
de micro-organismen in laboratoria, maar 
strekt zich uit tot toepassingen van zulke 
gemodificeerde organismen in het milieu. 
Daarnaast strekt de technologie zich mo
menteel uit, tot de plant, het dier en zelfs 
de mens. Bij plant en dier gaat het daarbij 
ook om de constructie van nieuwe vormen 
(transgene-vormen genoemd). Bij de 
mens gaat het om technieken die het mo
gelijk maken om bepaalde erfelijke afwij
kingen, al in een embryonaal stadium, te 
achterhalen (de prenatale diagnostiek). 

Het moge duidelijk zijn dat die laatste 
toepassingen en de in het verschiet lig
gende toepassingen, meer oproepen dan 
aileen vragen omtrent risico's. Heel na
drukkelijk komen nu vragen van levensbe
schouwelijke aard - en ethische aard zo u 
wilt- om de hoek kijken. De snelheid waar
mee de technologie zich heeft ontwikkeld 
is zo groot, dat de maatschappij nog geen 
passende antwoorden heeft voor de klem
mende vraag 'mag alles wat kan?'. Juist 
voor een partij als het CDA ligt hier een 
taak en in feite een toetssteen voor waar zij 
staat. Aan de kant van de heersers over de 
schepping, voor wie economise he argu
menten prevaleren, of aan de kant van de 
rentmeester die beheert vanuit eerbied 
voor het Ieven en die een perspectief heeft 
dat verder reikt dan het hier en nu? 

lk heb het probleem geschetst en ik zeg u 
eerlijk dat ik geen pasklare oplossing heb. 
De complexiteit van het probleem verhin
dert dat ook. Een veehouder op de Veluwe 
vertelde mij, dat in zijn 'KI-kring' een erg te
rughoudend standpunt gekozen was ten 
aanzien van het manipuleren van dieren. 
Maar tot zijn grote zorg zag hij dat een an
dere kring, veertig kilometer Noordelijk, 
een veel royaler standpunt gekozen had. 
'Wat betekent dat straks voor de rentabili
teit van mijn bedrijf, voor de toekomst van 
mijn kinderen'? zo vroeg hij zich bezorgd 
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af. Vervang de Veluwe door Nederland en 
veertig kilometer Noordelijk door Frankrijk 
en het probleem krijgt een Europese di
mensie. 

Het is mijn stellige overtuiging dat de 
politiek en met name het CDA, veel meer 
inspanningen moet leveren om de mensen 
die het aangaat, en dat zijn we allemaal, in 
staat te stellen een eigen verantwoordelijk
heid te nemen, ook in kwesties als de toe
passingen van de DNA-technologie. In het 
onderwijs, dat mensen weerbaar wil ma
ken, zal meer aandacht geschonken moe
ten worden aan de samenhang der din
gen. Het onderwijs is zo zeer verengd, ook 
ons hoger onderwijs, dat het geen verba
zing mag wekken dat mensen moeite heb
ben met complexe maatschappelijke ver
schijnselen Wellicht neemt men daarom 
zo snel een toevlucht tot uitgesproken indi
vidualisme. In zo'n houding denkt men 
controle over de dingen te hebben. lk 
denk dat onze geschiedschrijvers de slo
gan 'Kies exact' als een van de meest 
stompzinnige kreten uit ons huidige onder
wijsbestel zullen bestempelen, omdat 
daarvan, wellicht onbedoeld, een onverho
len pleidooi uitgaat voor een eenzijdige 
vorming. In datzelfde Iicht is het voorne
men om in het VWO op het biologie-onder
wijs te bezuinigen een onzalig plan Het 
doorgeven van waarden en het voeden 
van men sen met zodanige inzichten dat ze 
zelfstandig kunnen kiezen en de conse
quenties van hun keuzen durven dragen, 
lijkt mij een van de grote opgaven voor de 
jaren negentig. 

Aan mijn beschouwing over de toekomst 
van het CD A, zou ik nog een element will en 
toevoegen. lk ben begonnen met het 
beeld van het ijzervijlsel dat zich richt naar 
de elektromagnetische krachtlijnen. lk wil, 
conform dat beeld, een politieke richtlijn 
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Staat het CDA aan de kant 
van de heerser of van de 
rentmeester? 

ontlenen aan de Vastenbrief van de Ne
derlandse bisschoppen van 1980, getiteld 
'De mens in de arbeid'. Zij schrijven daar 
'dat wij, op zoek naar een betere samenle
ving, altijd te rade moeten gaan bij hen, die 
onder het bestaande systeem het meest te 
lijden hebben. Zij zijn de maatstaf bij de 
vraag of systemen rechtvaardig zijn of 
niet'. In een buitengewoon boeiende voor
dracht van Pieter van Hoof, uitgesproken 
bij het Landelijk Pastoraal Overleg van 19 
november 1988, heeft hij het bekende ver
haal van de barmhartige Samaritaan uitge
werkt. Pieter van Hoof geeft aan dat uit dat 
verhaal, duidelijk en onloochenbaar, blijkt 
dat het slachtoffer het eerste en laatste 
woord heeft. In het slachtoffer ligt de norm 
voor aile ethiek. Zou het voor het CDA niet 
een geweldige uitdaging zijn om zijn poli
tiek vanuit dat gezichtspunt te herijken? 
Oat zou biJ mij de argwaan wegnemen, dat 
de politiek, ook van het CDA, zich voorna
melijk laat leiden door economische 
krachtlijnen. Oat men derhalve kiest voor 
de sterkeren en vervolgens, zo goed en zo 
kwaad als het gaat, probeert het slacht
offer tegemoet te komen. Oat het daarbij 
niet altijd goed gaat behoeft, voor wie met 
open ogen en oren in deze samenleving 
staat, geen betoog. 
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