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Geloof en pol1t1ek 

Mr. O.W.A. baron van Verschuer 

De betekenis van de 
grondslag van het 
CDA in deze tijd 

Hoge bomen vangen vee! wind. Het CDA 
IS zo 'n hoge boom geworden. Naar het 
CDA zal krit1scher dan ooit gekeken wor
den. Thans is het p/icht een herkenbaar 
1dentiteit te handhaven. Zeker blj de nei
gmg lets opportumst1scher te werk te 
gaan omdat het zo goed gaat. 

BIJ de totstandkoming van het COA gmg 
het u1teraard over zaken van organtsatori
sche en van politieke aard. Oatgene ech
ter. dat aile andere punten overscha
duwde en dus het belangrijkste was, was 
de relatie die tussen geloof en politiek in 
de nieuwe ch risten-democratische parliJ 
zou moeten worden gelegd. 

Oaann onderscheidt het COA zich van 
aile andere politieke parliJen. AI zou orga
ntsatonsch en programmatisch volledig 
overeenstemmmg ziJn bereikt, maar men 
zou het niet eens zijn geworden over de 
vraag rond geloof en politiek dan zou het 
CDA n1et tot stand ziJn gekomen. Oat ge
geven legde een belangnJke claim op de 
comm1ssie die - nadat over vriJwel aile 
andere zaken overeenstemming was be
retkl - voor het COA die relatie zou gaan 
·vastleggen'. Het is m1ssch1en goed, nu 
t1en Jaar later, nog eens aan te geven waar 
het om g1ng. 

Het ging biJ de relatie tussen geloof en po
ltllek niet aileen en in de eerste plaats over 
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vragen als de relatie tussen kerkeliJk ge
zag (welke kerk?) en politiek en de eigen 
verantwoordelijkheid van de politieke par
liJ. Het ging ook niet meer over de beteke
nis van deC voor het COA. In het Program 
van Uitgangspunten - een houvast voor 
het politieke profiel van het COA betref
fende de relatie naar de grondslag - kwa
men begrippen als rentmeesterschap, ge
rechtigheid, naastenliefde en mach! is die
nen, voldoende uit de verf. Het politieke 
profiel zou - zonder van de Btjbel een re
ceptenboek te maken - ook andere her
kenningspunten hebben in de nchting van 
de grondslag. Ter discussie stond of aan 
een individueel lid van het COA of aan 
iemand die lid van het COA wil worden, 
gevraagd kan worden 'Wat is voor jou de 
betekenis van de C in het COA?' Oeze 
zeer persoonlijke vraag ligt zeer dicht te
gen de vraag aan: 'Heb je notie van het 
Evangelie en ... hoe staat het met je ge
loof?'. Oil brengt ons bij het probleem hoe 
breed de kring van I eden van het COA kan 
z1jn en waar ziJ aan herkenbaar ziJn Word! 
het COA een partij met een duidelijke indi
viduele drempel of een partij, waar christe
lijke noties en waarden nevengeschikt 
worden aan andere al dan niet moreel of 
rel1gieus gebonden, noties en waarden. 

Mr O.W.A baron van Verschuer ts voorzttter van de Raad 
van Beheer van Rabobank Nederland 
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Uiteraard waren de standpunten d1e 
toen door de leden van de comm1ss1e en 
anderen werden ingenomen en de ant
woorden die op deze vragen werden ge
geven 1n belangrijke mate bepaald door 
met name de kerkelijke achtergronden 
van de voor het CDA samenstellende de
len. In de discussie rond dit vraagstuk 
komt de eigen aard van de Rooms
Katholieke, de Gereformeerde, de Neder
lands Hervormde en de andere kerkelijke 
achtergronden naar voren. Oat brengt 
ook met zich mede dat een dergelijke dis
cussle in het teken van de geschiedenis 
en het ontstaan van d1e partijen staat. Wat 
is het wezenskenmerk van de KVP en wat 
IS het verschil tussen ARP en CHU, 
waarom trokken ziJ tot nu toe gescheiden 
op. Een kwestie dus die met het oog op 
een nieuwe politieke formatie vragen rond 
'eigen' geloof en 'eigen' kerk en de 
waarde d1e men daaraan hecht oproept. 
Het is waarschiJnliJk de grootste ver
dienste van het rapport Grondslag en Poll
tiek Handelen, dat - op princip1ele gron
den - de voor vel en toch zeer bel aden en 
bedreigende vraag 'kan een niet-christen 
lid van het CDA z1jn' wordt afgewezen. 

lmmers, zo zegt het rapport, dan zou 
het CDA direct afhankelijk ziJn van meer of 
m1nder chr1stelijk zijn van de leden en zich 
de bevoegdheid moeten toeeigenen als 
politieke part1j de leden ten aanzien van 
hun geloof de maat te nemen. 

Als het CDA deze benadering zeer na
drukkelijk afwijst, dan wil dat niet zeggen 
dat het CDA geen boodschap aan het 
Evangelie heeft. De leden van het CDA, 
en met name zij die de polit1ek hebben te 
'maken' (het kader), kunnen niet onver
schillig staan ten opzichte van het geko
zen u1tgangspunt en in het Programma 
van Uitgangspunten statutair vastge
legde. Daarvoor introduceert het rapport 
de pol1tieke overtuiging waarvan het hart 
wordt gevormd door de inspiratie van en 
de toetsing aan de grondslag van het 
CDA. En d1e grondslag is vastgelegd 1n ar
tlkel 2 en 3 van de Statuten. 
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Doorwerking 
Oat kwamen wiJ in 1978 overeen Met 
deze overeenkomst gingen de laatste lich
ten voor de totstandkoming van het CDA 
op groen het CDA werd een feit, het poll
tieke bedrijf kon beginnen, het rapport 
had op dat moment zijn werk gedaan 

De laatste en belangr1jkste overeen
komst was gesloten, maar het rapport 
wilde/moest meer ziJn dan een eenvou
dige overeenkomst het moest ook het ka
der aangeven, waann in een voortdu
rende beweging het pol1tieke handelen 
van elke dag werd getoetst aan de poll
tieke overtuiging. In plaats van een d1recte 
toetsing aan het Evangelie kwam de indl
recte, namelijk aan de politleke overtui
ging zoals vastgelegd in het Program van 
Uitgangspunten. Het Evangel1e maakt het 
hart van de politieke overtuiging uit. 
Daarom is nu de vraag op ZIJn plaats of 
van die toetsing iets terecht is gekomen. 

Is de inspiratie van en toetsing aan de 
grondslag van het CDA theorie gebleken 
of ook in prakt1jk van de polit1ek gebracht? 
Is het CDA mede door dit rapport en de 
politieke overtuiging - die bij de oprich
ting zo belangriJk werd gevonden - wer
kelljk een herkenbare polit1eke strom1ng 
geworden? Is de pol1tieke overtuig1ng een 
middel gebleken om het CDA te behoe
den voor het te 'wereld'gelijkvormig wor
den? Is het CDA een partij geworden die 
meer oog heeft voor de goedkope suc
cessen met de daaraan verbonden electo
rale wins\, dan voor het 1nnemen van en 
vasthouden aan pnncipiele stellingna
mes, zonder zich daarbiJ zorgen te maken 
of 'de' kiezers daar wei notie en bood
schap aan hebben? En zal in bijvoorbeeld 
2000, als de eenwording van Europa 
voortgesch red en IS, Qberhaupt nog een 
sterveling zich druk maken over de grand
slag van het CDA en zich gewetensvol de 
vraag voorleggen of voor hem of haar nog 
geldt wat in 1978 bij de totstandkommg 
van het CDA kennelijk zo' n grote rol 
speelde? 
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De uitdagingen van nu rand de doorwer
king van de liJnen van grondslag en poli
tiek hebben een beetje hetzelfde gevaar in 
z1ch als de vraag of een niet-chr1sten lid 
van het CDA kan worden. NameliJk men 
komt er gauw toe in concrete politieke uit
spraken en politleke stellingnames het ge
mis van het christen-ziJn van degeen die 
ze u1tspreekt, te vermoeden of zelfs aan te 
nemen. Als wij dat in overtuiging in 1978 
afwezen voor de individuele persoon, 
moeten wij dat ook 1n 1989 afwijzen voor 
het CDA en de personen die voor het CDA 
optreden. Wij kunnen en moeten ook 
geen maatlat willen leggen bij de C van 
het CDA van nu. Hetgeen in het rapport 
werd vastgelegd: 'het CDA mag niet di
rect afhankel1jk ziJn van het meer of minder 
christelijk zijn van de leden', geldt ook nu 
nog en onverkort. 

Principes die ons altijd 
goed uitkomen zijn handig 
verklede eigenbelangen. 

COV 1985 nr. 6 

Oat betekent echter niet, dat de vragen 
over de doorwerking van de grondslag 
voor het politieke handelen en de beteke
nis van de politieke overtuiging bij het 
CDA niet gesteld mogen worden. En daar 
is te meer red en voor nu de secretaris van 
de toenmalige commissie, de heer Oost
lander, het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA inruilt voor Europa' Oostlan
der was immers in belangrijke mate be
halve de schriJver van het rapport ook de
gene die de politieke overtuiging als be
grip herontdekte en herformuleerde en 
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het uitgangspunt 1n de kern daarvan 
stelde. HiJ heeft dit ook t1jdens het werk 1n 

het lnstituut niet verloochend en zal dat ze
ker ook niet doen bij de politieke 
vraagstukken van het Europese Parle
ment. 

Kenmerkend verschil 
Bij het evalueren van hetgeen ons in 1978 
beztg hield naar de concrete situatie van 
nu is het goed ons te realiseren, dat er 
voor het CDA een kenmerkend verschil 
ligt. 

Het CDA van 1978 was het CDA dat 
zichzelf moest gaan bewijzen en zijn weg 
moest gaan zoeken. De vernedering van 
het tegen elkaar uitspelen van de drie 
christelijke partijen, culminerende in het 
gescheiden optrekken bij het kabinet-Den 
Uyl, lag nog vers in het geheugen en had 
diepe wonden achtergelaten Was daar
mede het bewijs geleverd, dat een partij 
gebaseerd op een christeltjk uitgangspunt 
geen enkele waarborg gal voor een 
eensluidende politiek? Leven binnen het 
CDA liberalen en socialisten samen onder 
een christelijke dekmantel? Was het CDA 
per definitie onduidelijk en een partij die 
geen bijdrage zou kunnen leveren aan de 
politieke stabiliteit van ons land? Het CDA 
moest zich in die tijd meer verdedigen dan 
dat het kon aanvallen. Het CDA had deu
ken opgelopen en was intern nog sterk 
verdeeld. Dit alles had tenslotte een niet 
gering minderwaardigheidscomplex op
geroepen. 

Zowel voor de partij, als voor het indtvi
duele lid liggen nu, lien jaar later, de kaar
ten er gelukkig wat anders bij. Het gaat het 
CDA electoraal voor de wind, er is volop 
activiteit maar de basis daarvoor is stabili
teit. 

Het CDA wordt geen onduidelijkheid 
meer verweten, het minderwaardigheids
complex heeft plaatsgemaakt voor het 
niet onbehaaglijke gevoel dat aile politieke 
lijnen blijken te beginnen en uit te komen 
bij het CDA. Hoe kwam dit tot stand, waar 
ligt de oorzaak? Is dit de verdienste van 
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degenen die in het CDA de le1ding had
den en hebben? Is dit een met name per
soonsgebonden succes of heeft dit ook 
iets te maken met deC van het CDA en de 
keuze van benadering van de pol1tiek op 
basis van de politieke overtuig1ng? 
Kortom: waar dankt het CDA zijn succes 
aan? Het antwoord is niet eenduidig te ge
ven. Electorale successen ziJn, althans in 
deze tijd van gemakkelijke communicatie, 
grotendeels een gevolg van aan de per
soon gebonden stemmen. Velen stem
men op Lubbers en niet op het CDA, om 
nog maar te zwijgen over die C. Maar het 
succes van de lijsttrekker staat niet los van 
de organisatie van de partij en de mate 
waarin er een rechtstreekse en vloeiende 
lijn ligt tussen het kader van de partij en 
datgene wat pol1tiek wordt ondernomen. 

Het zou goed zijn als 
kerkleidingen beseften hoe 
pijnlijk een christen
politicus ervaart dat hij 
nooit tevreden achterover 
kan leunen. 

CDV1985nr. 10 

De huidige problemen bij de VVD zijn hler
van een duidelijk voorbeeld. Als Lubbers 
voor het CDA ook veel 'niet-christelijke' 
stemmen weet te trekken dan zegt dat 
niets over het karakter van de partij en de 
mate waarin de grondslag in de partij 
doorwerkt. Als het partijkader zich 'nihi
listisch' zou opstellen en zich al dan niet 
om electorale redenen van deC zou willen 
ontdoen, en dat zou uitdragen, is dat voor 
het karakter van het CDA van belang. Als 
degenen die het in het CDA voor het zeg
gen hebben en de koers bepalen deze 
koers gaan wijzigen en de politieke over-
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tu1ging als niet meer ter zake doende ter 
ziJde leggen (inclusief het hart ervan), 1s er 
wat aan de hand. Daarmede is de door
werking van de grondslag een opdracht 
voor het partijkader (inclusief de kamer
fractie en de CDA-bewindsleden). Wat wil
len ziJ met de chr1stelijke grondslag aan. 
Staan zij er nog achter, zien zij nog even 
helder als ten tijde van de comm1ss1e, dat 
het CDA een duidelijk toets1ngspunt moet 
hebben? 

Het is reeel bij de evaluat1e van de door
werking van het uitgangspunt naar de 
praktische pol1tiek naast naar de aard van 
het partijkader, ook te k1jken naar de aard 
van de pol1tieke vraagstukken van deze 
tijd. Daarnaast speelt de pol1tieke en maat
schappeiiJke omgeving waarin het poli
tieke bedriJf z1ch nu afspeelt een belang
rijke rol bij de vraag wat van het uitgangs
punt nog herkenbaar is. 

CDA-kader 
We spraken met elkaar af dat we elkaar 
niet als persoon de christel1jke maat zou
den nemen. Maar dat betekent niet dat de 
vraag nu niet gerechtvaardigd is, wat met 
name het CDA-kader met de politieke 
overtuiging heeft gedaan. Is het in staat 
gebleken die in relatie met het christelijke 
uitgangspunt geloofwaardig te maken? Is 
het CDA daaraan herkenbaar door het op
treden van het CDA-kader en herkent de 
achterban zich in dat CDA. 

Het antwoord is zeker niet eenduidig te 
geven en zal zeker per persoon en situatie 
wisselen. Oat het CDA zich bewust is dat 
CDA-herkenbaarheid niet vanzelfspre
kend voor de toekomst gewaarborgd 
blijft, bewijst de aandacht die het besteedt 
aan de kadervorming. Daarnaast heeft het 
Wetenschappelijk lnstituut door de studie 
en publikatie van rapporten een vooruit
denkende rol gespeeld. 

Politiek, ook CDA-politiek, is mensen
werk. CDA-policiti zullen in tijden dat het 
met het CDA en electoraal en organisato
risch en partij-politiek goed gaat, geneigd 
zijn iets opportunistischer te werk te gaan, 
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dan in penodes dat aile zeilen moeten 
worden bijgezet. De herkenbare identiteit 
en de discuss1e daarover waren tien jaar 
geleden een noodzaak. Thans IS het een 
pl1cht, waarvoor we regelmatig aandacht 
moeten blijven vragen Ook nu is een dui
delijke politieke overtu1ging, ingeplant 1n 
het CDA-kader, van CDA-Ievensbelang. 

Uitdagingen van deze tijd 
Voor elke politieke partiJ geld! een zekere 
mate van afhankel1jkheid van de relatie 
tussen het d,oor de partiJ gekozen ba
Sisprincipe en de relevante pol1tieke 
vraagstukken. Zo is het voor een parliJ als 
de ParliJ van de Arbeid gemakkelijker zich 
te profileren 1n een tijd waarin de arbeid 
het erg moeil1jk heeft. dan 1n een tiJd 
waarin het 1edereen betrekkelijk goed 
gaat. Voor het CDA geldt deze regel ook 
wei. maar zeker in m1ndere mate. Het 
mens- en maatschappij-beeld van het 
CDA is meer universeel en m1nder t1jd 
gebonden 

Oat betekent niet dat sleutelbegrippen 
van het CDA. rentmeesterschap en ge
rechtlgheid. geen heel du1delijke aankno
pingspunten geven naar de actuele poll
tlek. Het rentmeesterschap brengt ons 
heel concreet biJ de milieuproblemat1ek. 
M1sschien kan het CDA verweten worden 
dat het zich te laat heeft geschaard bij de
genen die dit probleem al veel eerder als 
zeer ernst1g beschouwden. Het gerechlig
heidsprincipe brengt ons ook bij de inrich
ling van de samenleving. In een maat
schappiJ met steeds meer en beter opge
leide personen kan n1et anders dan de 
verantwoordelijkheid aan de basis ver
sterkt worden. Het CDA zal daarbiJ ook 
nauwlettend moeten toezien op het hand
haven van de e1gen ident1te1t van instellin
gen op het geb1ed van volksgezondheid 
en maatschappeliJk werk, onderw1js en 
cultuur. Het zijn JUist die instellingen, waar 
aan het CDA verwante personen een be
langrijke rol spelen, die trachten in deze 
liJd hun e1gen 1dent1te1t 1n relat1e met hun 
werk en opdracht n1euwe inhoud te ge-
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ven. 
Door de golven van geestelijke nJvelle

ring die over ons heen zijn gegaan, heeft 
ook het CDA vaak ten onrechte mensen in 
de kou Iaten staan. Het CDA moet, gelet 
op de rijke en lange traditie van veel 
christelijke instellingen, h1eraan in de ko
mende jaren meer aandacht besteden. 

De politieke omgeving 
Hoge bomen vangen veel wind. Het CDA 
1s zo' n hoge boom geworden en vel en zul
len het CDA eerder zure regen dan vrucht
bare akkers toewensenl Velen voelen zich 
- 1n het kader van coalitievorming - tot 
het CDA veroordeeld. Oat houdt in dat kri
tischer dan oo1t naar het COA collectief en 
1ndiv1dueel zal worden gekeken. Is het 
CDA z1ch h1ervan voldoende bewust? 
Toen het CDA nog in de kinderschoenen 
stond en niet iedereen geloof hechtte aan 
de mogelijkhe1d dat deze schoenen nog 
eens groter zouden worden, was dat ge
vaar niet aanwez1g. Daarom is het gevaar 
van opportunisme en pragmat1sch bezig 
ziJn nu zoveel groter. Is de bereidhe1d, de 
mentaliteit, bij het CDA aanwezig zich hier
tegen te wapenen? En beseft men vol
doende dat de pol1tieke overtuiging met in 
het hart daarvan het Evangelie ... het 
en1ge doeltreffende antwoord is? 

Kort geleden stond er een interv1ew in 
een van de dagbladen met iemand die 
moslim was en die voor het CDA een rol 
zou gaan spelen in de politiek. Hoe kunt u 
- zo luidde een van de vragen - een par
lij, d 1e op het christendom is geent, gaan 
vertegenwoordigen? Het antwoord op die 
vraag lag in het verlengde van de discus
sie en de conclusies die we tien Jaar gele
den met elkaar voerden: 'Ja, ik kan en ik 
wil dat, omdat ik miJ in d1t CDA herken.' Als 
d1e herkenbaarheid terug te leiden is tot 
de pol1tieke overtuiging, dan is het resul
taat van het werk van de commissie, waar 
Oostlander secretaris van was, niet tever
geefs geweestl Het CDA is springlevend, 
omdat het een hart heeftl 
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