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de mensen betekent een appel op iedere 
christen om dat woonoord te bewaren en 
verder te bouwen, ongeacht de dreigin
gen, ondanks machten die de ontwikke
lingen als van een wetmatige noodzake
lijkheid, onontkoombaar schetsen; geen 
blinde orientatie op de Heilstaat, het Ko
ninkrijk, maar handelen vanuit het besef 
dat het (gelukkig!) niet aan de mens is 
om het eindoordeel over deze wereld uit 
te spreken. Oat is de kracht die een chris
telijke politi.eke partij heeft en dat is het 
heil en de troost die ze kan verspreiden. 
De boodschap van het Evangelic geeft 
kleur aan de wijze van politick handelen, 
politick bedrijven en doet ze afsteken bij 
de 'alledaagse'. Maar vooral ook de in-

houd van de politick zal de kerkleden 
aanspreken, wanneer ze duidelijk naar 
voren wordt gebracht. Wanneer de hoop, 
de troost, de spanning van de bijbelse 
boodschap doorklinkt in het beleid dan 
kan het kerklid zijn kerkeraad weer bin
nenstappen en het gesprek aangaan. Dan 
kan zelfs een CDA-politicus zich weer in 
een kerkeraad Iaten zien om zijn verhaal 
te vertellen, om zo mee een oplossing te 
zoeken voor de geloofsvragen waar velen 
mee zitten. Het CDA zal dan zijn terrein 
herwinnen in de kerken, en de kerken 
zullen bevolkt zijn door mensen die poli
tick zelfbewust kunnen kiezen voor een 
beleid, een wereld waar een glimp door
straalt van de bijbelse gerechtigheid. 

Drs. 1. A. Ziflstra is lid van het partifbestuur van het 
CDA. 

Indrukken, van vrees en hoop, van 
vandaag en gisteren 

Ze gaan samen: verwachtingen en teleur
stellingen, hoop en vrees, dat wat grieft 
en dat wat vreugde geeft. Oat hoort bij 
het Ieven, dat hoort in een partij. Aileen 
wie niet naar het betere op weg is, die 
laat de zaken zoals ze zijn. Dan blijft de 
ene mens voor de andere een wolf en 
anders wordt het niet. 
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Wat grieft je? Wat verheugt'! Als je wat 
wilt aanwijzen, stuit je op moeilijkheden. 
Niet bij zaken die vreugde geven. Je kunt 
een positieve ontwikkeling signaleren en 
er dan namen bij noemen van hen, die 
daarin een bijdrage hebben gegeven, ook 
al weet je dat niet zeker, maar vermoed 
je dat aileen. De betrokkenen Iaten zich 
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dat zondcr mccr aanleunen. Bij nega
tieve zaken is dat zccr moeilijk. Er moge 
dan wei icts tc constateren zijn. maar hct 
aandeel van de individuele mensen daar
in aan te geven vergt simpelweg hewijs. 
Jk k~m niet die man in de fractie aanwij
zen. die \vel weer met de pers hccft 
gcsproken. die wei de interne afspraken 
schendt. lk weet toch dat cr mensen in 
besturcn zijn gekozen. die zich onver
schillig voordeden. maar het niet waren 
of daarnaar handclden. Jc kunt aileen 
maar raden naar ook andere moticvcn 
die volksvcrtcgcnwoordigers hijvoor
hceld hehben om uit de hoot tc stappcn 
bij helangrijkc bcslissingen. Oitarom is 
het gelukkig als allen de moed hebben 
oprecht te zijn en clkaar en gcmaakte 
afsprakcn serieus nemen. Oat problccm 
gricft me niet zozeer. maar ik houd me 
daar wei vaak mee hezig. 

Natuurlijk was het ook heel koud. winde
rig komi op hct winkclccntrum waar de 
CDA-karavaan langskwam. maar was hct 
nude koudc of was hct mijn ongeloof in 
het effect van dezc onpcrsoonlijke ma
nier van partijpromotie: mensen aansprc
kcn. op de markt. De reacties van som
migen spelen in die kou ook mcc: soms 
volstrcktc afwijzing. van politick in het 
algcmccn. of van het CD A in het bijzon
der. Hct kan zijn dat het aan mij ligt. 
maar ik hoordc die mcnscn zeggen: 'Poli
tick? Vies!' (wegwerpgehaar). Onder dat 
'vies' valt blijkbaar ook veinzcn. net doen 
alsof. onoprechthcid. Het zijn begrippen 
die je hoort zeggen. 
Misschicn hoort het wei hij jongensdro
men. subjectieve beelden van lang gelc
den. dat volksvertegenwoordigers en po
litici als vanzelf naar voren komen. ge
dragen door een hechte gemeenschap. 
De wcrkclijkhcid is wat anders. Soms 
gcwoon spelletjes. ontbreken van gc
mccnschap. 
Zeg nooit wat jc dcnkt: het houdt je af 
van allerlei mogelijkheden voor je per-

soonlijk. lk wou dat het niet waar was. H 
zou willcn dat ons CDA zich mccr zorg 
zou geven. dat wij dus zelf mccr zorg 
zouden hebbcn voor individuele ledcn. 
voor onze gcmeenschap als geheel. in 
plaats van cigen belangenbehartiging. lk 
hoorde laatst iemand zeggcn- ironisch 
uiteraard-: de Nederlandse politick 
wordt op uitnemendc wijzc inzichtelijk 
bij een hezoek aan het kadastcr .... Maar 
laat ik oppassen wat ik schrijf. anders 
word ik daarop vastgepind: onderwerp 
van harde kritiek en de gevolgen daar
van. Wat mccnt-ie wei. Oat er soms die 
sfcer heerst van: Ia at ik vooral niet zeg
gen wat me op hct hart ligt. laat ik voor
zichtig zijn. anders heb ik cr naderhand 
narc gcvolgen van. Oat gricft me. 
Liegen in de politick. dat grieft me. En 
het hoeft helemaal nict. denk ik. Zeg dar 
lievcr niks. zo oreer ik in mezclf. En dan 
te hedenken dat waarhcid doen nog mee1 
inhoudt. tcnminste volgens mij. 

Het verheugend dat nu op de afgelopen 
partijraad ecn rcsolutie werd aangeno
men: terug naar de substantiele bijdrage 
aan ontwikkelingshulp. Oat zo'n resolu
tie tot stand komt. is fijn en geeft me 
persoonlijk vecl vrcugdc. En dante he
denken. dat een vijftig: jaar geleden gecn 
mens zelfs maar sprak over de derde 
wereld en ontwikkclingshulp. lk ben blij 
met die rcsolutie in onze eig:en partij. Bli 
ook met de resolutie over de minima. En 
waarom? Omdat deze resolutie in onzc 
partij hct eigentijdse antwoord is op de 
boodschap van de Schrift: laat een ander 
niet kapot gaan. of plechtig: het tweede 
gebod gelijk aan het eerste. Oat is de 
boodschap door die groep zwervers tus
sen Egypte en het Bcloofde Land ont
dekt en door Jezus uit de stoffige lappen
mand van de kerk van Zijn dagen weer in 
het helle Iicht gehouden. 
lk heb het niet over kerk en politick in 
zwaarwichtige beschouwingen of in een 
plechtig referaat. Ik zie mensen maar 
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aandoen. Ga toch eens voor de spiegel 
staan. ikzelf incluis. Ik zie men sen in de 
partijraad. eind vorig jaar in Bussum. 
Een christelijke partij kan zich christelijk 
uitspreken. Dan cen motie van orde en 
cen rcsolutie over homofilie gaat van ta
fel. Een motie van orde. De inhoudelijke 
discussie wordt niet gevoerd. Is dat onbe
grijpelijk? Het is nog ergcr. het is al te 
begrijpelijk en zeer goed te verstaan. Het 
harde geluid van het orgel dreunt de zang 
weg. Wat kan ik daaraan doen'! Zeggen 
wat ik meen. Oat ik verdriet heb van 
mensen die in de fractie alsnog uit de 
boot menen te moeten vallen. Zoge
naamd geweten. denk ik. Eigenbelang 
misschien. denk ik. Of weet ik wat achter 
de schermen. denk ik. Of vanuit de week
bladen willen spreken tot het volk. denk 
ik. Solidair'1• denk ik. Kom nou!. denk 
ik. 

Kort geleden liep over het stadhuisplein 
icmand. een jonge man. een beetje punk 
cum annexis. zwarte lange jas met erach
terop een rose driehoek en de letters 
'Flikker mee·. Mij raakt dat wei. maar 
toch niet zoveeL een beetje eigenlijk 
maar. Het bepaalt in ieder geval niet 
mijn visie op homofilie. Net zomin als de 
ctalage van prive-advertenties mijn visie 
op het huwelijk bepaalt. Maar dan ga je 
ook niet af op oppervlakkige zaken. maar 
je buigt je in je beschouwing diep in 
jezelf. Behandeling van de homofilie-re
solutie in het partijbestuur medio JI.)K3. 
Daar stond: 'Het CDA hecht bijzondere 
betekenis aan huwelijk en gezin. De 
overheid heeft de opvattingen van perso
nen te respecteren inzake de door hen 
verlangde samenlevingsvorm'. Ik vraag 
naar de argumenten voor die bijzondere 
betekenis. Waar komt dat bijzondere 
vandaan'? lk voel niets voor een dogmati
sche uitspraak aileen. Waarom is de rela
tie van huwelijk en gezin van bijzondere 
betekenis'? Een begin van antwoord: van
wege de trouw a an elkaar. liefdevolheid. 
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bij elkaar willen horen. verantwoorde
lijkheid voor elkaar. allcs delen. En 
ruimte Iaten voor anderen. Oat verklaren 
aan elkaar: elkaars namen in de palm van 
elkaars hand. dat is Gods trouw. A Is die 
relatie door die betekenis bijzonder 
wordt. waarom is dan een wat andere 
relatie. die met dezelfde kwaliteiten 
wordt getekend. niet 66k bijzonder. Op 
die manier wordt een resolutie waarde
vol. De tekst van hierboven nog een 
keer. maar dan wat aangekleed: 'Het 
CDA hecht bijzondere betekenis aan hu
welijk en gezin. als uitdrukking van het in 
verantwoordelijkheid. in geborgenheid. 
liefde en onderlinge zorg willen Ieven. 
Andere duurzame samenlevingsvormen. 
waarvoor deze waarden evenzo kenmer
kend zijn. behoeven een vergelijkbare 
rechtsbescherming van de overheid'. En 
vergelijk die twee concept-uitspraken 
maar eens. 
Ik hoop dat de nieuwe resolutie over 
homofilie het haalt. Het gaat mij dan niet 
om de formuleringen als zodanig. maar 
het gaat om de houding van waaruit we 
de zaken die we ontmoeten. beoordelen. 
Oat de werkers aan de resolutie van toen 
menselijk diep teleurgesteld waren. is 
niet door allen gezien op die partijraad in 
Bussum. 
De goede houding. open en onbaatzuch
tig. dat is hetgeen je uit de Schrift zou 
moeten leren. een houding waarmee een 
mens situaties. die hem overkomen. op 
waarden moet schatten en tegemoet tre
den. Het gaat niet om leerstellingen. Een 
mens komt in zijn Ieven voor zoveel keu
zen te staan waarover men geen letter in 
de bijbelleest. dat hij wei gedwongen is 
langs een normale weg dat te achterhalen 
wat hem te doen staat. Zorgvuldig onder
zoek van de situatie waarin hij staat en 
waarop hij met anderen eventueel vol 
menselijk moet reageren. zondcr voor
oordelen. Yanwege het laatste is de 
Schrift zo'n gevaarlijk boek. precies om
dat het Bock over bepaalde zaken toeval-
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Jig wei wat zegt. 

In het laatste nummer van Christen De
mocratische Verkenningen schrijft dr. 
H.E.S. Woldring een lezenswaardig arti
kel dat ook in dit zomernummer niet zou 
misstaan. Hij haalt daarin prof. Weiler 
aan: 'Een christen-democratische partij 
moet bij haar leden het innerlijk besef 
levendig houden. dat het onze eigen be
slissingen zijn die de maatschappij voort
brengen en reproduceren. in volstrekte 
verwevenheid met de onvrijheid van een 
'systeem·. dat wil dus zeggen. dat wij zelf 
verantwoordelijk zijn voor de menselijk
heid. de humaniteit van het systeem 
waarin wij Ieven'. 
De heer Woldring gaat verder: 'Deze 
oproep impliceert mijns inziens een op
roep tot reconfessionalisering. in de zin 
van het vernieuwd activeren en dynami-
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seren van het christelijk geloof en hande
len van mondige christenen; iets dat niet 
tot het verleden behoorf. Hoezeer ik het 
ook eens ben met deze passage en met de 
strekking trouwens van geheel het arti
kel. ik ben het niet eens met gebruik van 
het woord reconfessionalisering. Liever 
zou ik het woord re-evangelisering daar
voor gebruiken. Het gaat in onze partij 
naar mijn mening niet om een belijdenis. 
maar om het zich weer en steeds meer 
eigenmaken van een door de Schrift geln
spireerde levenshouding en het handelen 
van daaruit. 
Teleurstellingen en vrees. dat wat grieft 
hoort bij het Ieven: er moet ook verwach
ting blijven. hoop en vreugde. Maar 
voorar de spanning daar naartoe. 
Enkele indrukken in een moment van 
bezinning. 
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