
'Appel en Weerklank' 'Ap 

G. C. de Groot (1942) was tot aan de fusie panijsecretaris 
van de CHU en is thans lid van het partijbestuur en voorzitter 
van de Kamerkring Dordrecht. Hij is werkzaam a/s 
beleidsmedewerker van de CDA-T weedeKamerfractie en 
wethouder van de gemeente Alblasserdam. 

Is het Appel beantwoord? 

In hoeverre is het appel beantwoord, of zijn 
het 'klanken van weleer' gebleven? Een al
gemene analyse van de maatregelen die het 
CDA genomen heeft naar aanleid1ng van het 
verschijnen van het rapport 'Appel en Weer
klank' zou een buitengewoon uitvoerig ver
haal worden. Daarom is de volgende keuze 
gemaakt In een zo kort mogelijk bestek de 
belangrijkste aanbevelingen uit 'Appel en 
Weerklank' aan de orde stellen. En nagaan 
of er 'al iets mee is gedaan' en zo ja, of al op 
dit ogenblik is vast te stellen wat het resul
taat ervan is geweest. Voorts wil ik met 
name ingaan op de vraag in hoeverre de 
politieke overtuiging thans beter doorwerkt 
in de partij. Kort samengevat le1dt dit tot 
1 . een beschouwing over de belangrijkste 
voorstellen uit 'Appel en Weerklank' op het 
organisatorisch vlak, en 
2. een inhoudelijke beoordeling van de ma
te waarin de aanbevelingen uit het rapport 
'Grondslag en politiek handelen' daadwer
kelijk z1jn geeffectueerd. Voorwaar geen ge
ringe opgave. 

Om te beginnen beperk ik mij tot die punten 
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die in de aanbiedingsbrief van 'Appel en 
Weerklank' door de partijvoorzitter en secre
taris in het bijzonder onder de aandacht zijn 
gebracht. Oat waren echtereenvolgens: 
- het aantal en de omvang van de bestuur

lijke organen (aanbeveling 1 Oa) 
- de relatie tussen fractie en kabinet (aan

beveling 17) 
- de relatie tussen partij en fractie (aanbe

velingen 14, 15, 16, 1 9) 
- de verjonging en 'verversing' van de partij 

(aanbeveling 12). 

Aanbeveling 1 Oa luidde als volgt: Bij een 
kleiner en slagvaardiger dagelijks bestuur 
bestaat geen apane taak voor het presidium 
a/s afzonderlijk instituut. 
Met betrekking tot het presidium is inmid
dels volstrekt duidel1jk geworden dat slechts 
zeer weinigen dit orgaan als afzonderlijk in
stituut missen. Afschaffing was dan ook een 
juiste en voor de hand liggende zaak. 
Veel gecompltceerder ligt het met betrekking 
tot het dagelijks bestuur. Hoewel door velen 
destijds de noodzaak werd onderschreven 
om te komen tot een kleiner en slagvaardi-
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'Appel en Weerklank' 

ger D.B. heb 1k de stellige indruk dat de 
verkleining die inmiddels is doorgevoerd tot 
een zodanige grate 'slagvaardigheid' heeft 
gele1d, dat vele voorstanders van destijds er 
nu op gepaste wijze regelrnatig buikkramp 
aan overhouden. Wat is het geval? Het D.B. 
is veel meer dan voorheen (en dan was 
voorz1en) het echte centrum van de macht 
geworden. Tervvijl het juist de bedoeling was 
het partijbestuur als zodan1g een beter func
tionerende en politiek leidende functie in de 
partij te geven. Met name door meer verte
genwoordlgers vanuit de Kamerkringen er in 
te betrekken. (Oat blijf ik overigens een heel 
juiste zaak vinden want daar leeft de partij en 
niet in de Haagse bureaucratie.) Het D. B. als 
machtscentrum wordt door sommigen in het 
partijbestuur al gekscherend aangeduid met 
'Politbureau'. Meer dan wenselijk is, heeft 
zich een concentratie van macht voorge
daan bij een zeer beperkte partij-elite die in 
de praktijk leidt tot een te grate mogelijkheid 
van (we houden het vriendelijk) 'beinvloe
ding' van het partijbestuur. 
Als lid van het partijbestuur vanaf de fusie, 
constateer ik een vergaande verschu1ving 
van macht van het partijbestuur naar het 
dagelijks bestuur. De verkleining van het 
partijbestuur als zodanig veroordeel ik niet. 
Deze club was in het verleden wei erg groat 
en een kleine rondvraag duurde al anderhalf 
uur. Toch acht 1k het wei noodzakelijk dat 
het functioneren van O.B. en P.B. eens door 
middel van een kritisch evaluerende gedach
tenwisseling aan de orde wordt gesteld, 
vooral omdat het doel nu juist was meer 
invloed vanuit de Kamerkringen. Van een 
grotere invloed van de Kamerkringen is vol
strekt geen sprake, eerder is het tegendeel 
het geval. Enkele Kringen, die gua aantallen 
kiezers niet tot de kle1nste behoren, 'regelen' 
individueel hun zaken met Den Haag. De 
structuur is nog veel ondoorzichtiger gewor
den dan deze al was en verbeteringen zijn 
nog meer dan in het verleden noodzakelijk. 
Overigens 1s het niet geheel ondekbaar dat 
ook de relatief slechte voorbereiding van de 
P.B.-vergaderingen mede van invloed is ge
weest op de geschetste ontwikkelinq. Type-
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rend voor de manier waarop het O.B. met 
het partijbestuur omging was dat bijvoor
beeld steevast stukken twee dagen tevoren 
werden toegezonden (met 6 gulden expres
kosten) danwel in veel gevallen pas ter ver
gadering werden uitgereikt. Overleg in Ka
merkringbesturen was daardoor volstrekt 
uitgesloten. Altijd waren er wei weer zaken 
voor het partijbureau die net even belang
rijker waren dan een zorgvuldige voorberei
ding van een partijbestuursvergadering. Be
sluitenlijsten van voorafgaande vergaderin
gen ontbraken nogal eens of werden met 
twee of drie tegelijk behat~deld. Oat is een 
bijzonder frustrerende man1er van werken, 
waarover je ook niet elke keer iets wilt zeg
gen om niet bij voorbaat de sfeer van zo'n 
vergadering te bederven. Kortom, als iets 
voor verbetering vatbaar is dan is het wei de 
voorbereiding van vergaderingen. 
Nog anders gezegd, er was nauwelijks spra
ke van werkelijke politieke be1nvloeding 
door het P.B. Wat wei goed functioneerde 

' Er was nauwelijks sprake 
van politieke be·l·nvloeding 
door het partijbestuur. ' 

waren de \:JeuctGI 11enwisselingen met de 
fractievoorzitter, die uiterst correct de op
merkingen vanuit het P.B. terugkoppelde 
naar de fractie, maar dat lag meer aan de 
serieuze inslag van de fractievoorzitter dan 
aan het 'politieke zelfbewustzijn' van het 
partiJbestuur. 
Een veelheid van nieuwe mensen binnen 
korte tijd in een bestuur (waar aileen de 
insiders weten 'hoe de hazen \open') is van-
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zelfsprekend niet bevorderlijk voor een 
krachtig optreden als politiek college. Nu 
hoeft dat ook niet altijd, de fractie moet niet 
onder curatele komen van een partijhestuur, 
dat is het andere uiterste, maar zo 'tam' als 
het na de bestuurswisseling is geweest 
maakt me ook bang om het hart. 

De relatie tussen fractie en kabinet 
Aanbeveling 17: Het verdient aanbeveling 
dat het CDA het dualisme tussen regering en 
par/ement tussen verkiezingen in aldus ge
sta/te geeft dat de fractievoorzitter de primai
re woordvoerder is terzake van het CDA
standpunt. Deze aanbeveling werd in de 
discussies algemeen onderschreven. Hier 
past zelfs een waarschuwing, aangezien nog 
op het laatste congres tot veler verbazing 
iets gebeurde dat, hoewel begrijpelijk, van 
geen kant zou moeten kunnen. Aangezien 
de persoon van onze minister-president mij 
na aan het hart ligt, wil ik toch op een enkel 
punt een 'waarschuwend vingertje' opste
ken. Want los van het feit dat een CDA
congres in onze nieuwe structuur geen be
sluitvormend karakter meer heeft, was het 
niet juist dat daar een standpunt van het 
kabinet- dat strijdig was, althans niet geheel 
parallel liep met het recent vastgestelde 
CDA-program - ter flattering aan de aanwe
zigen werd voorgelegd. Bovendien dient er 
voor te worden gewaakt dat de verschillen 
tussen kabinetsbeleid en COA-beleid niet 
geheel vervagen als het om wezenlijke zaken 
gaat. 
Ook de functie van het fractievoorzitter
schap mag zeker niet onbesproken blijven. 
Het is nauwelijks duidelijk te maken wat er 
allemaal op zo iemand 'afkomt'. Essentieel 
is, dat men zo goed mogelijk tracht de ver
schillende verantwoordelijkheden te schei
den en dat een fractie niet geprest wordt 
onder het juk van een kabinetsbesluit door 
te gaan als dit besluit strijdig is met de eigen 
uitgangspunten. Nu maakt het natuurlijk 
nogal wat uit of er verschil van inzicht be
staat over de hoogte van het percentage 
huurverhoging of dat er werkelijk wezenlijk 
principiele uitqanqspunten in het geding zijn. 
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'Appel en Weerklank' 'App 

Is dit laatste het geval, dan behoort onder 
geen beding een fractie moreel gebonden te 
zijn aan welk kabinetsstandpunt dan ook. 
Ook al is het het best haalbare compromis 
dat in die situatie denkbaar is. We mogen er 
toch wei van uitgaan dat een fractie niet 
lichtvaardig een kabinetsbesluit ter zijde 
schuift zonder eerst aile consequenties goed 
doordacht te hebben. 

De relatie tussen partij en fractie 
Aanbeveling 14, 15, 16, 19: over de relatie 
tussen de partij en de fractie. Reeds uit de 
rapportages vanuit de Kamerkringen bleek 
al duidelijk dat de partij van oordeel was dat 
doorstroming geen doel op zichzelf zou mo
gen zijn en dat dit op een verantwoorde 
wijze zou moeten plaatsvinden. Met betrek
king tot de gezindheid ten aanzien van het 
dragen van een gezamenlijke verantwoorde
lijkheid dient het Program van Uitgangspun
ten in het bijzonder het geestelijk eigendom 
te zijn van nieuwe kandidaten. 
Het kan worden betwijfeld of er al iets met 
de aanbeveling om meer generalisten in te 
zetten is gedaan. Het lijkt er zelfs op of er in 
de nieuwe fractie een nog sterker mate van 
specialisatie heeft plaatsgevonden. 
Roulatie van fractieleden over verschillende 
specialisaties zoals het rapport aanbeveelt 
(en de partij heeft deze opvatting onder
schreven) gebeurt nog maar sporadisch. Bij 
de kandidaatstelling kan dit 'gerealiseerd' 
worden, zegt aanbeveling 16. In de praktijk 
evenwel komt iemand daarentegen echter 
nauwelijks aan de bak als hij/zij niet een of 
meerdere specialisaties heeft. Men moet 
overigens het woord generalisten ook niet te 
eng interpreteren. Bedoeld is waarschijnlijk 
vooral aan te geven dat behoefte is aan 
mensen die in staat zijn tot een samenhan
gende oordeelsvorming, die de grote lijnen in 
het oog blijven houden. Oat hoeft niet per 
definitie uit te sluiten dat ook een specialist 
wei eens generalist kan zijn als hij zich niet 
uitsluitend opstelt als behartiger van deelbe
langen. 

Wat de conclusies en aanbevelingen betreft 
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'Appel en Weerklank' 

wil ik nog een korte opmerking maken over 
aanbeveling 1: Een fusie tussen Kader- en 
Vormingswerk en het WI. Dit wordt heel 
duidelijk niet gedragen door de partij die 
overigens wei een nauwere samenwerking 
wil zien gerealiseerd. Aangevoeld wordt dat 
van het W.l. lange-termijnverkenningen en 
studies over het functioneren van de Bijbelse 
noties mogen en moeten worden verwacht 
terwijl Kader- en Vormingswerk korte-ter
mijnwerk is, maar niet minder belangrijk 
overigens. 
Het komt mij voor dat het zeer noodzakelijk 
is op verantwoorde wijze een grater deel van 
de beschikbare middelen aan te wenden ten 
behoeve van een gerichte aanpak voor wat 
betreft training van CDA'ers in Raden, Sta
ten, Kamers Qa ook dat) en Besturen, alsme
de van hen die overwegen zich in de toe
komst kandidaat te stellen. Als dit systeem 
enige jaren heeft gefunctioneerd, kan dan 
van een soort morele verplichting gesproken 
worden voor kandidaten om eerst de nodige 
training en vaardigheid op te doen alvorens 
als kandidaat beschikbaar te zijn. 

Doorwerking politieke overtuiging 
In hoeverre werkt de politieke overtuiging 
thans beter door in de partij? Voert het CDA 
een beginselvaste politiek die wervend is? 
Laat ik beginnen met de vaststelling dat 
opstelling van 'Appel en Weerklank' en de 
daaruit voortvloeiende discussie en be
sluitvorming - voor zover die al heeft plaats
gevonden- zeer noodzakelijk was. lmmers, 
een uiterst essentieel stuk, n.l. het rapport 
'Grondslag en politiek handelen' was in de 
partij hetzelfde lot beschoren als de lnstitutie 
van Calvijn bij de Protestanten, n.l. veel ge
prezen en weinig gelezen. Met dit verschil 
echter dat het grondslagrapport in CDA
kring zo weinig gelezen werd dat het zelfs 
bijna niet meer geprezen werd. Laat staan 
dat het enige invloed had op de in ontwikke
ling zijnde partij. Terwijl het een zeer goed 
document is, van wezenlijke betekenis, om
dat het grote waarde toekent aan de relatie 
tussen uitgangspunt, program en beleid. En 
als ie dan zoals schrijver dezes deel hebt 
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uitgemaakt van de delegatie die in Noordwij
kerhout het Program van Uitgangspunten 
heeft opgesteld en de indrukwekkende dis
cussies aldaar nog in gedachten hebt waar 
tot in de kern de christen-democratie werd 
ontleed, dan doet het je pijn als men over het 
CDA spreekt als over de CDU in Duitsland 
('Der C is ganz nicht wichtig', aldus een 
kopstuk enkele jaren geleden). 
Een voortdurende bezinning op de politieke 
betekenis van het Evangelisch getuigenis is 
derhalve noodzakelijk, opdat de inspiratie 
vanuit de Heilige Schrift werkelijk in ons poli
tiek handelen gestalte zal krijgen. 
Welnu, naar mijn oordeel kan op dit moment 
worden vastgesteld dat er na het verschijnen 
van 'Appel en Weerklank' toch een gevoel 
van herkenning door de partij ging, zo in de 
geest van: 'Gelukkig, de boel is toch nog niet 
ingeslapen. Fijn dat er eens een paar zaken 
ter discussie worden gesteld'. Dit heeft op 
vele punten zijn uitwerking niet gemist en 
soms werd heel duidelijk rekeninq oehouden 

' Het partijbureau is een 
onneembaar 
bureaucratisch bolwerk. ' 

met de aanbevelingen, al zijn er op het orga
nisatorische vlak enkele zeer grote knelpun
ten blijven liggen. 

Enkele specifieke problemen zijn nog onop
gelost, n.l. de contacten tussen partijtop en 
basis e.g. partijbureau en plaatselijke afde
lingen. Voor ieder die, hetzij bij het campag
newerk betrokken is geweest dan wei als 
afdelingsbestuurder incidenteel contact 
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heeft met het partijbureau (en er dus de weg 
niet kent) is het een 'onneembaar bureau
cratisch bolwerk', waar men moedeloos van 
wordt. Ondanks de bewonderenswaardige 
kalmte en vriendelijkheid van de medewer
kers tljdens topdrukte, daar ligt het niet aan. 
Maar het IS de organisatie die zo is gebu
reaucratiseerd, zo volstrekt ondoorzichtig 
voor mensen uit de afdelingen dat het een
voudig veelal niet meer werkt. Kamerkring
en in mijn Kring ook Statenkringcampagne
teams hebben op bewonderenswaardige 
wijze veel dingen opgevangen die volstrekt 
mis dreigden te gaan. Dit leidt tot de conclu
sie dat een grondige studie naar de moge
lijkheden tot verbetering van de contacten 
met de basis noodzakelijk is. lets wat 'Appel 
en Weerklank' trouwens al duidelijk aan
geeft. 
!k bepleit dan oak op de kortst mogelijke 
termijn de instelling door het partijbestuur 
van een commissie die een blauwdruk gaat 
maken van een totaa/ vemieuwde organisa
tJe die niet is gebaseerd op centralisme maar 
op service-verlening aan veel meer zelf
standig opererende Kamerkringsecretaria
ten e.g. Provinciale besturen (Provinciale bu
reaus van beperkte omvang dus). lk ben 
daar vroeger wei eens wat huiverig van ge
weest, maar het k<'m nauwelijks meer an
ders. Ouidelijke afbakening van doelstellin
gen en verantwoordelljkheden is een absolu
te vereiste, dit moet ook zo snel mogelijk 
gebeuren. Dit systeem moet functioneren 
minstens twee jaar voor de volgende Kamer
verkiezlng en er zal nog wei de nodige dis
cussie en onderzoek aan vooraf moeten 
gaan. Grote haast is dan ook geboden en 
voorzichtigheid met het in vaste dienst aan
nemen van personeel evenzeer. 
Een tweede punt waar door een groep van 
'wijze mannen' (en vrouwen wat mij betreft) 
ook besl1st op moet worden gestudeerd, 1s 
de volstrekt onduldbare wijze waarop in de 
praktijk (niet volgens 'het boekje' want daar 
staan redelijke procedures in, aileen werken 
ze niet) de 'selectie' plaatsvindt van kandida
ten voor de beide Kamers. Er 1s blijkbaar 
nauwelijks meer iets 'bij te sturen' als het 
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'Politbureau' bepaalde opvattingen heeft ge
ventileerd. Zijn er dan geen forse wijzigingen 
aangebracht door de afdelingsbesturen op 
de adv1eslijst? Jazeker, maar daar gaat het 
niet om; ViJf of zelfs tien plaatsen omhoog (of 
naar beneden) is aileen maar interessant 
voor de persoon die het betreft. De kardinale 
vraag ·1s: moet Jansen of Pietersen uber
haupt wei op de lijst als blijkt dat hij door een 
bepaalde lobby, bloedgroep of groepering 
die deelbelangen behartigt, wordt naar voren 
geschoven omdat hij zo uitstekend de zaken 
met betrekking tot onderwerp x of y kan 
behartigen. Het is mooi meegenomen als de 
kandidaat dat kan, maar primair behoort 
echter centraal te staan de 'behoefte het 
christen-democratisch beginsel daadwerke
!ijk uit te dragen' en daar zal hij/zij dan in 
woord en geschrift en in daden in het ver/e
den oak blijk van gegeven moeten hebben. 
Wat dat betreft heb ik veel vertrouwen in 
jongere kandidaten. Het moest niet meer 
mogelijk zijn dat bij de kandidaatstelling de 
overweging aan de orde is of iemand 'be
taald' moet worden voor wat hij in de achter
liggende jaren voor de partij heeft gedaan, zo 
luidde een wat kritische opmerking die ik 
onlangs optekende uit de mond van een 
vertrekkend kamerlid. Het zou onjuist zijn in 
het kader van dit artikel hierop nog verder in 
te gaan. Ouidelijk is even wei voor vel en in de 
partij dat op dit punt nog verschrikkelijk veel 
oneigenlijke invloeden meespelen die in feite 
nooit bepalend zouden mogen zijn bij een 
echt serieuze afweging of men voor 'het vak' 
geschikt is. 
Hiervoor bepleit ik dan oak een studiecom
missie bestaande uit oud-kamerleden aan
gevuld met enkele partijbestuurs/eden e.g. 
Kamerkringvoorzitters. De opdracht zou 
moeten lui den een aantal concrete aanbeve
!ingen (ter verbetering) te formuleren die ver
vo!gens aan het partijbestuur en de partij
raad- tijdig voor de vo/gende kandidaatstel
!ing - ter goedkeuring kunnen worden voor
gelegd. Tevens dient daarbij het vraagstuk 
van de regiona!isering aan de orde te komen 
dat een steeds grotere ro! gaat spe!en. Wan
neer er toevall1g bij wijze van spreken vier 
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'Appel en Weerklank' 

heel erg goede volksvertegenwoordigers 1n 
Groningen zouden wonen die het GOA 
graag in de Kamer zou willen hebben, waar
om kan dat dan in de praktijk vrijwel nooit 
gerealiseerd worden? Antwoord: omdat de 
lobby uit andere Kringen- die zich beroepen 
op veel meer GOA-kiezers - zo krachtig en 
groat is, dat het gewoon kan gebeuren dat 
u1t die Kring kandidaten naar voren worden 
geschoven die niet in de schaduw kunnen 
staan van - nogmaals bij wijze van voor-

' Beloning voor diensten aan 
de partij mag geen 
overweging zijn bij 
kandidaatstellingen. ' 

beeld - die vier Groningers. Vraag: behoren 
er in een christen-democratische partij geen 
andere maatstaven te worden aangelegd 
dan getalsmatige vergelijkingen van kiezers 
aantallenr; · Ook zonder dit alles is het mo
gelijk toch een redelijk evenwicht te bewaren 
tussen Protestanten en Rooms-Katholieken. 
ZiJn we n1et bez1g een bepaalde vorm van 
machtsdenken als normaal te accepteren, 
die ons eigenlijk gehee! wezensvreemd zou 
moeten zijn? 
Ten aanz1en van de doorwerking van de 
politieke overtuiging in het GOA zou het een 
1llusie zijn te menen dat met het aannemen 
van een aantal aanbevelingen ook ineens 
alles verbeterd zou zijn. Er blijft toch ook 
altiJd wei een categorie 1n elke partij die een 
deelname aan het werk van een politieke 
groepering per definit1e z1et als een legale 
mogeiiJkheid bij voortduring bepaalde deel
belangen te behartigen. Reden tot pessimis
me? Neen, gelukkig niet. Er is een generatie 
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aan het opkomen van ruwweg tussen de 20 
en 30 jaar die veel minder materialistisch is 
ingesteld en veel meer oog heeft voor imma
teriele zaken dan tot voor kort door sommi
gen voor mogelijk werd gehouden. lk voel 
mij nog jong maar behoor helaas niet meer 
tot die categorie, althans wat leeftijd betreft. 
Het is een voorrecht regelmatig in contact te 
komen met jongeren en te mogen ervaren 
op welk een verfrissende manier sommigen 
van hen 'tegen de wereld aankijken'. Soms 
komen ze nauwelijks in een kerk of slechts 
sporadisch, kunnen kunnen ze de dingen zo 
scherp formuleren dat je denkt: vindt deze 
discussie eigenlijk in het GOA ook wei 
plaats? Hun idealisme, vervuld met een nog 
ongeschonden geloof in de mogelijkheden 
van het eigen kunnen, is bemoedigend. Ook 
en vooral, omdat een generatie opgroeit die 
beslist niet lijkt op die jongeren die zo 'beeld
bepalend' zijn door pers en tv. Ook al heeft 
men soms een versimpelde visie op de taak 
van de overheid en de kerk, toch is het 
h3rtverwarmend te mogen constateren dat 
velen van hen zich meer dan ooit aange
sproken voelen door de normen en waarden 
die door het christendom zijn gevormd. 
Een zeer positieve ervaring deed ik onlangs 
op in een gesprek met iemand die zich zeer 
aangesproken voelde door het antwoord 
van minister De Ruiter op een vraag gesteld 
door Hervormd Nederland. De vraag luidde: 
Wat is volgens u de roeping van de kerk? De 
Ruiter antwoordde als volgt: 'De roeping van 
de kerk is de mensen in hun hart te treffen, 
om hun hart te raken. Er staat geschreven, 
dat uit het hart de uitgangen van het Ieven 
z1jn. Als je iemand op een bepaalde manier in 
z'n hart raakt, werkt dat dus door bij alles 
wat hij doet. Oat bepaalt eigenlijk het cen
trum van zijn denken, daar komt alles uit 
voort. Wordt daar dus de boodschap van 
het Evangelie tot Ieven gewekt, dan heeft dat 
effect'. Tot zover dit citaat. Als een dergelijke 
benadering jonge mensen aanspreekt dan 
word je daar toch wei even stil van. Gelijktij
dlg maakt het ook duidelijk dat er voor de 
nabije toekomst van het GOA nog een ge
weldige taak ligt te wachten, n.l. om de 
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jongeren die ditzelfde gevoelen in hun hart 
meedragen te overtuigen van de noodzaak 
de christen-democratie met hun inbreng te 
versterken. Oat behoeft niet te betekenen 
dat oude waarden overboard moeten wor
den gegooid, dat vooral niet. Maar het zal 
wei betekenen dat veel hypocrisie die ons 
soms toch nog aankleeft, de prullemand in 
moet. 
In dit vorband is het op zijn plaats de aan
dacht te vestigen op een interview met prof. 
Kuiper in CDA-ACTUEEL van 31 mei- en ik 
heb het in nog hardere bewoordingen ge
zegd in het partijbestuur van 23 mei - 'dat 
het ergste wat het CDA kan doen zwabbe
ren is tussen open partij en beginselpartij. Bij 
de totstandkoming van het CDA is de 
grondslagdiscussie met het rapport van de 
Cie-Van Verschuer tot een uitstekend einde 
gebracht. Namelijk met een Program van 
Uitgangspunten dat probeert politieke be
ginselen te formuleren die ons antwoord zijn 
op de oproep van het Evangelie'. 
Anders gezegd, als zo duidelijk is dat ook 
voor niet-kerkelijk meelevende kiezers de 
normen en waarden zoals die door het chris
tendom zijn geformuleerd, nog een zodanige 
betekenis blijken te hebben dat velen zich 
daartoe aangesproken voelen (denk aan het 
duidelijk door het CDA uitgedragen stand
punt met betrekking tot euthanasie bijvoor
beeld) dan 'slaat het appel dus aan'. Oat 
betekent dan wei dat het een volstrekt ver
keerde zaak zou zijn als oak maar even de 
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gedachte zou opkomen aan een open partlj 
of iets in die geest. Oaar kan geen sprake 
van zijn. Gelukkig schreef ook onze partij
voorzitter in CDA-ACTUEEL van 31 mei j.l. 
terecht dat: 'niet-kerkelijke kiezers' niet het
zelfde is als 'niet-gelovige kiezers'. Welnu, 
als we dat maar goed vasthouden. Ons 
samenbindend element is de vanuit het 
Evangelie afgeleide politieke overtuiging 
waarop een ieder aanspreekbaar is en moet 
blijven. Een formule die, mits eerlijk toege
past, ook blijkt te werken. Daarmee is ook 
een antwoord gegeven op de vraag die de 
redactie stelde n.l. of het CDA een beginsel
vaste politiek voert die wervend is. 
Hierbij dient evenwel in het oog te worden 
gehouden dat het bij de wervende activiteit 
niet aileen om vergroting van het ledental 
behoort te gaan, maar het er vooral om gaat 
mensen te overtuigen van de waarde van de 
politieke opvattingen die in het CDA functio
neren. Misschien moeten we en het is ko
misch dat een protestant dat neerschrijft, 
wei zeggen dat we met Ignatius van Loyola 
moeten spreken van een 'gemeenschapser
varing door hetzelfde te willen en door van 
hetzelfde gevoelen te zijn'. 

Christen Dennocmt1sche Verkenn1nqPr1 ' 8 R6 
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