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In het laatste decennium van deze eeuw 
zou het CDA een toekomstvisie moeten 
ontwikkelen zowel voor een nationaal pro
gramma als ten aanzien van de opstelling 
in internationaal verband. Standpuntbepa
lingen en prioriteitenstelling zullen daar 
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onderdeel van uitmaken en mede, zo hoop 
ik, een profielbeschrijving waarin de ken
merken van hen, die het CDA uitdragen en 
vertegenwoordigen wordt omschreven. 
Het CDA zal klaar staan voor de nieuwe 
eeuw. 

Christen-democratie 
en kerken: dialoog 
noodzakelijk 

Tussen christen-democratie en kerken 
heerst een onderlinge allergie. Oeze 
maakt een gezonde dialoog onmogelijk. 

Regelmatig wordt de C van CDA gelezen 
als staande voor centrum. Evenzeer ver
eenzelvigt een deel van onze bevolking de 
CDA-C vaak met conservatief. Dit beeld 
krijgt vooral voeding in de opstelling van 
de christen-democratische partijen in 
West-Duitsland, die zich aan de conserva
tieve zijde van de politiek kennelijk wei be
vinden. Zou ook het CDA genoegen moe
ten nemen met een dergelijke positione
ring? Is dat de toekomst van de christen
democratie? 

Tien jaar na het ontstaan van het CDA is 
het goed om een kleine evaluatie te plegen 
en de balans op te maken. Niet om bij het 
bereikte stil te blijven staan, maar om naar 
de toekomst te kijken. Het Program van 
Uitgangspunten van het Christen Demo
cratisch Appellijkt nog niets aan actualiteit 
verloren te hebben. 

'Het CDA aanvaardt het Bijbels getuige
nis van Gods beloften, daden en geboden 
als van beslissende betekenis voor mens, 
maatschappij en overheid. Het CDA richt 
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zich naar dat getuigenis met de intentie 
steeds te zoeken naar de betekenis van 
het Evangelie voor het politieke handelen.' 
De op deze basis vervolgens opgenomen 
uitgangspunten voor het politieke hande
len - gerechtigheid, gespreide verant
woordelijkheid, solidariteit en rentmeester
schap- leiden niet tot een blauwdruk voor 
een maatschappijmodel. Wei geven zij 
handvaten tot concrete invulling in het po
litieke beleid binnen een parlementaire de
mocratie. Dit is soms lastig, omdat iedere 
beslissing getoetst moet worden aan de 
eigen uitgangspunten. Soms ook geeft dit 
juist meer ruimte tot invulling bij de besluit
vorming, omdat het beslissingskader min
der vast ligt, minder beperkt is. Christe
nen, die zich tot het CDA willen rekenen, 
nemen daarmee tevens een extra verant
woordelijkheid op zichl Niet aileen 'ik' en 
de eigen visie tellen, ook de samenhang 
met het grotere geheel. 

Uit het voorgaande zou af te leiden zijn, 
dat de standpuntbepaling vaak in dialoog 
met onder meer de kerken, de gemeen
schappen van christenen, tot stand zou 
komen. Het tegendeel blijkt echter tot nu 
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toe het geval. Er lijkt eerder een allergie 
voor elkaar te bestaan, die een gezonde 
dialoog nog nauwelijks mogelijk maakt. 
Oat vall te betreuren. Noch de belangen 
van de beide dialoogpartners, noch de be
langen van degenen waarvoor ziJ menen 
te moeten opkomen zijn hiermee gebaat. 

Natuurlijk, er zijn verschillende verklarin
gen, excuses voor deze situatie aan te ge
ven. Het Mandement, de angst voor rolver
wisseling van kerk en politieke partij, de 
ontwikkelingsfase waarin het CDA zich be
vindt enzovoorts. Oat neemt niet weg, dat 
in een dynamische maatschappij als de 
onze de ontwikkeling aileen kan plaatsvin
den op basis van een permanent leerpro
ces, waarbij een voortdurende toetsing van 
de leermomenten dient te geschieden. Met 
inachtneming van de eigen rol van het CDA 
in het maatschappelijk veld kan van de an
dere partij, de kerk, veel geleerd worden. 

Oat het CDA bij zijn oprichting nu tien 
jaar geleden niet een uniforme invulling 
van zijn kernbegrippen gaf vall te illustre
ren aan de hand van de bij die bijeenkomst 
opgedane ervaring. In het kader van de in
ternationale campagne 'Free Nelson Man
de/a' werd de aanwezigen persoonlijk ver
zocht om ook hun handtekening op een 
liJSl te zetten. De reacties van de aange
sprokenen verschilde sterk. Van een 'prin
cipieel-ik-teken-nooit' tot 'natuurlijk'. Het 
frappantst was de categorie, die eerst af
wachtte wat de kopstukken met het ver
zoek gingen doen. (Ook toen al een carrie
repartij?) Dezelfde actie werd ook met 
name in de kerken gevoerd, waarbij op 
grate schaal aan deze toch makkelijke 
vorm van solidariteit gehoor gegeven 
werd aan de minister van Buitenlandse 
Zaken zijn toentertijd dozen vol handteke
ningen aangeboden (65 000 stuks) Het 
zou zeer interessant zijn om thans na te 
gaan of het begrip solidariteit na lien jaar 
een meer uniforme invulling zou krijgen 
binnen het CDA. Omdat juist op dergelijke 
toetsmomenten de ontwikkeling en inhou
delijke invulling van de partij in de afgelo
pen jaren vall af te lezen. 
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Stem van het Zuiden 
Terwijl het CDA in de afgelopen periode 
vooral bezig was met de fusie tot een partij 
en vervolgens de opbouw van die partij, 
een vooral nationale aangelegenheid, von
den de belangrijke ontwikkelingen in de 
kerken juist op internationaal niveau 
plaats Zowel binnen de Rooms-·Katholieke 
kerk, als in de protestantse wereld binnen 
de Wereldraad van Kerken was het niet 
Ianger het 'Westen' dat de toon aangaf. In 
de stem van de kerken uit het 'Zuiden' 
werd meer dan ooit tevoren de samen
hang tussen nood en overvloed, macht en 
machteloosheid, oorlog en vrede, onrecht 
en gerechtigheid aan ons hier duidelijk. 
Vaak kozen kerken dan ook concreet de 
zijde van de onderdrukten, de machtelo
zen. Zoals in Namibie, Zuid-Afrika, en Po
len. Hadden de onderdrukten eenmaal 
stem, dan veranderde ook hier de rol van 
de kerken tot haar oorspronkelijke: ge
meenschap van gelovigen, bewaker en 
hoedster van God's geboden en beloften. 
Het verstaan van de Bijbelse boodschap 
en de vertaling daarvan naar de dagelijkse 
praktijk is aan iedere gelovige. De kern kan 
daarbij behulpzaam zijn in het leren ver
staan van de Bijbelse boodschap, de nor
men en waarden, die God ons als op
dracht voor het Ieven heeft meegegeven. 

Deze opdracht hebben de kerken in de 
achter ons liggende periode niet ge
schuwd. Hoewel vaak moeilijk te verstaan 
en politiek zeer gevoelig hebben program
ma's van de kerken als het 'Programma tot 
bestrijding van het racisme', het 'Gaven 
delen - wereldwijd' en het thans lopende 
'Conciliaire Proces voor Gerechtigheid, 
Vrede en Heelheid der Schepping' een 
enorm bewustwordingsproces in gang ge
zet juist op de terreinen van de vier CDA
kernbegrippen. Meer dan in de toch op 
barmhartigheid/liefdadigheid gefundeer
de missie en zending en het werelddiaco
naat - hoe goed zij ook zijn I - zijn in deze 
programma's pogingen gedaan om ge
rechtigheid, solidariteit en rentmeester-
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schap gestalte te geven, naast gespreide 
verantwoordelijkheid. 

Eenzelfde leerproces hebben de kerken 
met haar vredesbeweging en de daaruit 
geresulteerde contacten met het 'Oost
blok' ondergaan. Evenmin als de kerken 
echter het alleenrecht op de vier kernbe
grippen en de invulling daarvan kunnen 
cla1men. kunnen politieke partijen dat. Het
geen hen niet van de opdracht tot invulling 
ontslaat. 

Christen-democratie en 
kerken hebben elkaar voor 
elkaars toekomst wei 
nodi g. 

De toekomst van de christen-democra
tie zal in aansluiting op de geschetste ont
wikkeling m1jns inziens bepaald worden 
door: 
- de dialoog met de kerken op basis van 

het verstaan van en respect voor ieders 
specifieke rol Centraal in dit gesprek zal 
moeten staan de plaats van Bijbelse nor
men en waarden in onze maatschappij 
en de overdracht daarvan aan volgende 
generaties: 

- het gesprek met en de versterking van 
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de christen-democratie elders in de we
reid. Ook in de politiek moet worden ver
staan, dat niet Ianger een klein deel van 
de wereld - 'het Westen' - de agenda 
van de ontwikkelingen op wereldniveau 
kan bepalen; 

- meer dan tot nu toe moet daarom nage
dacht worden over de invulling van de 
vier kernbegrippen in de politieke prak
tijk. Wat betekent mach! voor het COA'? 
En hoe gaat het hiermee om'? Kan onze 
economie ook op gerechtigheid geba
seerd worden, in plaats van op het recht 
van de sterkste'? Wat betekent het res
pect voor de natuur'? Welke erfenis Iaten 
wij toekomstige generaties'? Wat houdt 
ons respect voor het Ieven in biJ proble
men als abortus en euthanasie'? Hoe krij
gen wij een evenwicht tussen rechten en 
plichten van een ieder'? Hoe kunnen wij 
gelijkwaardigheid van oud en jong, man 
en vrouw werkelijk gestalte geven'? 

Nu het COA een goed georganiseerde 
partij is, die wil bijdragen aan een verant
woordelijke maatschappij, wordt het tijd 
een volgende stap in het ontwikkelingspro
ces te zetten: in gesprek met aile leden 
antwoord geven op vragen als hierboven 
gesteld. Niet Ianger dient de agenda van 
de partij hoofdzakelijk bepaald te worden 
door de economie 

Kerken zijn hiertoe niet de geeigende 
kanalen, kunnen wei een handreiking doen 
vanuit hun kennis en ervaring, op basis 
van het verstaan van de Bijbelse bood
schap. 
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